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Wstęp

Oddajemy w Państwa ręce kolejny tom z serii katalogów praktyk Aktyw-
nych Społeczności. Książka jest wynikiem pracy kilkunastu animatorów 
społecznych cal z całej Polski. Co roku przyglądają się oni wybra-
nym społecznościom lokalnym i inicjatywom przez nie podejmowanym.  
Starają się je poznać, zrozumieć i opisać. Dzięki ich pracy szerokie 
grono czytelników naszych publikacji ma możliwość dowiedzenia się, 
w jaki sposób lokalne społeczności potrafią się integrować, podejmo-
wać wspólne działania, poprawiać jakość swojego życia i rozwiązywać 
lokalne problemy.

Praca nad książką nie była łatwa, bo wyznaczyliśmy sobie dwa 
trudne do pogodzenia cele. Z jednej strony zależało nam na tym, by 
pokazać aktywność społeczną w atrakcyjny sposób. Praktyki przyjęły 
formę minireportaży, które – mamy nadzieję – w barwny sposób opo-
wiadają historie o tym, w jaki sposób lokalne społeczności potrafią wy-
chodzić z inicjatywą, organizować się, samodzielnie zaspokajać swoje 
potrzeby czy rozwiązywać problemy, przed którymi stoją. Chcieliśmy, 
aby stanowiły one inspirację – przykład, że chcieć to móc, a lokalne 
społeczności naprawdę potrafią być aktywnymi społecznościami.

Z drugiej strony postawiliśmy sobie za cel przekazanie pewnej 
wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje i jak rodzi się aktywna spo-
łeczność. Kim jest lider lub animator przedsięwzięcia? Jak organizuje, 
angażuje, inicjuje, zachęca mieszkańców do działania? Czy istnieje i jak 
przejawia się sieć współpracy lokalnej? Jakie narzędzia wykorzystywane 
są w celu rozwoju społeczności? Odpowiedzi na te i kilka innych pytań 
staraliśmy się przemycić w reportażach składających się na niniejszą 
publikację. Wyjaśnianiu zjawisk i mechanizmów, które rządzą lokalnymi 
społecznościami, służą również krótkie komentarze, w których anima-
torzy regionalni Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej cal opisują 
to, co zaistniało w danej społeczności, patrząc na nią okiem animatora 
społecznego.

Być może ktoś z czytelników zainspirowany przeczytanymi hi-
storiami będzie chciał zrealizować podobne przedsięwzięcie w swojej 
miejscowości lub gminie. Dlatego przy każdym opisie dobrej praktyki 
umieściliśmy dane kontaktowe instytucji, organizacji lub osoby, która 
organizuje lub animuje dane przedsięwzięcie. Chcemy w ten sposób 
ułatwić kontakt i wzajemną wymianę doświadczeń.

Radosław Wałkuski / Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

WSTĘP
W niniejszej publikacji, podobnie jak w tomie poprzednim, za-

mieszczamy artykuł Pawła Jordana, przewodniczącego Rady Programo-
wej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej cal, Aktywne społeczno-
ści – odkryj siłę społeczności, w którym opisany został model aktywnej 
społeczności prezentujący wzorcową aktywną społeczność. Model został 
wypracowany przy współpracy animatorów społecznych cal. Określa 
on wartości, na jakich opiera się aktywna społeczność, jej cechy oraz 
filary, które ją podtrzymują. Pokazuje również, jakiego rodzaju wsparcia 
potrzebują społeczności, by mogły stać się aktywne.

Zachęcamy także do zapoznania się z tekstem Joanny Szymań-
skiej i Jakuba Zgierskiego z firmy Pansa.org pt. Media to Wy, czyli jak 
opowiadać o społecznościach. Eksperci z dużym doświadczeniem w ob-
szarze promowania i komunikowania działań społecznych wyjaśniają, 
dlaczego tak ważne jest pokazywanie szerszemu otoczeniu inicjatyw 
podejmowanych przez grupy i społeczności lokalne oraz w jaki sposób 
można robić to skutecznie.

Działania prowadzone przez animatorów regionalnych Programu 
Aktywne Społeczności, opisane w niniejszym Katalog praktyk, stanowią 
uzupełnienie głównego nurtu działań prowadzonych przez nas w ramach 
projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 
społecznej”, w ramach którego Centrum Wspierania Aktywności Lokal-
nej cal wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych wypracowuje innowa-
cyjny standard środowiskowej pracy socjalnej/ organizowania społecz-
ności lokalnej (Model Organizowania Społeczności Lokalnej). Zadanie 
to ma na celu wzmocnienie instytucji pomocy społecznej w działaniach 
mających na celu aktywizujące wsparcie grup i społeczności lokalnych 
zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Model osl za-
kłada wykorzystanie trzech nowych ról pracowników socjalnych: anima-
tora społecznego, osoby budującej sieci współpracy i lokalnego polityka 
społecznego, które złożą się na specjalizację organizatora społeczności 
lokalnej. Zebrane w Katalogu praktyk opisy praktyk pracy ze społeczno-
ścią lokalną wychodzą z tych samych założeń co praca ze społecznością 
w modelu osl, z tą różnicą, że nie jest ona realizowana przez pracowni-
ka socjalnego – organizatora społeczności lokalnej. Natomiast uzupełnia 
ten nurt poprzez pokazanie praktyki pracy w społeczności lokalnej reali-
zowanej przez różnorodne podmioty: lokalnych liderów i animatorów, 
organizacje pozarządowe, instytucje lokalne. Dlatego stanowi ważne 
praktyczne dopełnienie wypracowywanego głównego nurtu w Modelu 



Wstęp
Radosław Wałkuski

7

AKTYWNE SPOŁECZNOŚCI 
– ODKRYJ SIŁĘ SPOŁECZNOŚCI

Idea Aktywnej Społeczności
Aktywna społeczność to wspólnota obywateli, która świadomie i odpowie-
dzialnie zarządza swoim terytorium. Bez względu na to gdzie i w jakiej 
roli obywatele występują, kierują się oni dobrem zarówno jednostki, jak 
i wspólnoty. Ważne jest, by ludziom w danym miejscu poprawiła się jakość 
życia. Zależy to od wielu czynników. Kluczowymi aktorami tego procesu 
są władza i administracja samorządowa oraz obywatele, a także różne for-
my ich organizacji i przedsiębiorczości. Czy to dwie przeciwstawne strony?  
Często słyszy się opinie, dzielące na „my”, czyli mieszkańcy, i „oni”, czyli 
władze samorządowe. A przecież samo słowo „samorządność” odnosi się 
do koncepcji, w której obywatele w społeczności lokalnej sami się rządzą. 
Z punktu widzenia ustawy o samorządzie terytorialnym i jej pierwszego 
punktu: „mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową” 
społeczność lokalna to splot zależności pomiędzy obywatelami – ich samoor-
ganizacją, a władzami i administracją samorządową. Należy w tym miejscu 
odwołać się do pojęcia dobrego rządzenia albo współrządzenia (Governan-
ce/ Good Governance). W odróżnieniu od hierarchicznej idei rządzenia (Go-
vernment) w tym drugim modelu władza lokalna wspiera rozwój różnych 
form obywatelskiej aktywności. Wykorzystuje zasoby lokalne do tworzenia 
sieci i partnerstw lokalnych, które tworzą synergię i najlepsze rozwiązania 
odpowiadające na lokalne potrzeby. Takiej postawie władzy i administra-
cji można nadać nazwę Samorządu Społecznie Zaangażowanego. Jest to 
samorząd, który zaprasza obywateli do współpracy i współdecydowania. 
Wpływ mieszkańców na decyzje władz lokalnych inaczej wygląda w gmi-
nach wiejskich, inaczej w dużych miastach. Wspólnym mianownikiem jest 
skuteczność oddziaływania struktur pośrednich, w których zawierają się 
m.in.: grupy nieformalne, samopomocowe, obywatelskie i organizacje po-
zarządowe. Taką tkankę społeczną tworzą Zaangażowani Obywatele, którzy 
poprzez samoorganizację tworzą przestrzeń dla własnej ekspresji, inicjatywy 
i działań. Zgodnie z ustrojową, zawartą w preambule konstytucji zasadą 
pomocniczości ich udział w odpowiadaniu na lokalne potrzeby powinien 
być prawnie zagwarantowany przez władze samorządowe. Pomocniczość 
zakłada realizowanie działań na jak najniższym szczeblu społecznej i insty-
tucjonalnej struktury, co ma gwarantować większą skuteczność i efektyw-
ność. Tak rozumiana zasada pomocniczości wyznacza granice dla władzy 

Paweł Jordan / Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

osl. Chcemy w ten sposób łączyć ze sobą różne perspektywy rozwoju 
społeczności, by wzbogaceni o tę wiedzę móc udoskonalać Model Orga-
nizowania Społeczności Lokalnej.

Zapraszamy do lektury.

Radosław Wałkuski 
koordynator Programu „Aktywne Społeczności”
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej cal
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z biernością środowiska, w którym działają. Dlatego tak istotna jest rola 
władz i administracji samorządowej – jej otwartość na mieszkańców i ich 
inicjatywy, dwustronna komunikacja, tworzenie dogodnych warunków 
dla działalności zarówno ekonomicznej, jak i społecznej. Konieczne jest 
widzenie w mieszkańcach partnera do dialogu, a nie natrętnego petenta.  
Bez uruchomienia energii ludzi, ich przedsiębiorczości i zdolności do inno-
wacji nie ma szans na długofalowy lokalny rozwój. 

Pożądanym kierunkiem jest zrównoważony rozwój (sustainable de-
velopment), w którym społeczności lokalne będą dbały zarówno o rozwój 
społeczny oraz ekonomiczny, jak i przyrodniczy. W Polsce XXI wieku mamy 
szanse na Aktywne Społeczności z odpowiedzialnymi obywatelami i świa-
domą władzą lokalną, która zmierza w stronę zrównoważonego rozwoju. 
Model współrządzenia umożliwia zaprojektowanie i realizację programów 
odpowiadających na zgłoszone potrzeby. W ten sposób można uruchomić 
istotny proces społeczny niezbędny do tego, aby strategiczny plan rozwoju 
gminy czy powiatu nie był tylko dokumentem napisanym do szuflady. Plan 
powinien znaleźć swoje odbicie w terenie, powinien żyć poprzez ludzkie 
zrozumienie. Angażując społeczność lokalną w tworzenie i wdrażanie np. 
planu rozwoju, zapewniamy społeczną partycypację – podstawowy element 
ekorozwoju.

Koncepcja rozwoju zrównoważonego porządkuje świadomość i ak-
tywność społeczną, gdzie wszystkie potrzeby można określić w trzech ob-
szarach: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Wszystkie te wymiary 
mają istotne znaczenie dla dobrostanu danego miejsca. Koncepcja jest za-
proszeniem do społecznej konsultacji, do negocjacji. Jest próbą całościowe-
go spojrzenia na problemy danej gminy i miejsca.

Rozwój zrównoważony

Wstęp

rozwój 
społeczny

rozwój 
ekonomiczny

rozwój 
ekologiczny
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Aktywne społeczności – odkryj siłę społeczności
Paweł Jordan

publicznej. W sprawowaniu swoich funkcji władza zobligowana jest do pew-
nych ograniczeń, napotkawszy na samoorganizujące się wspólnoty odpowie-
dzialnych i zaangażowanych obywateli. Buduje to drogę do autentycznego 
uczestniczenia mieszkańców w szeroko rozumianym rządzeniu i współodpo-
wiedzialności za własną wspólnotę lokalną. Osobną kategorią w Aktywnej 
Społeczności jest sektor biznesu, bez którego rozwój ekonomiczny gminy jest 
niemożliwy. Jednak w koncepcji Aktywnych Społeczności przedsiębiorcy 
charakteryzują się wrażliwością i odpowiedzialnością społeczną (społecznie 
odpowiedzialny biznes). Nie traktują swojej działalności tylko w kategoriach 
zysków, ale również dbają o społeczność, w której się zarabia. 

Aktywne Społeczności, jako dobrze zorganizowane i prężnie działające pod-
mioty życia społecznego, stanowią ważny element demokratycznego spo-
łeczeństwa. Silne wspólnoty lokalne z różnorodnymi formami aktywności 
społecznej są wynikiem miejscowych uwarunkowań historycznych, kultu-
rowych i ekonomicznych. Pytanie brzmi: jak sprawić, aby ludziom chciało 
się coś robić? To pytanie powraca najczęściej w rozmowach z liderami i ani-
matorami. W odczuciu wielu z nich sceptycyzm mieszkańców, brak wiary 
w zmiany i brak świadomości, jak dużo od nich zależy, stanowią trudność 
w mobilizowaniu ludzi do działania. Aktywne organizacje spotykają się 

samorząd 
społecznie 
zaangażowany

społecznie 
odpowiedzialny 

biznes

zaangażowani 
społecznie 
obywatele
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Cechy Aktywnej Społeczności
 twórcza – taka, która umożliwia ekspresję indywidualną i grupową. Stale 
poszukuje nowych rozwiązań. Daje szansę na odkrywanie nowych prze-
strzeni i idei. Społeczność twórcza dba o kulturę miejsca, a także rozwi-
janie ekspresji i innowacji zarówno na poziomie jednostek oraz grup, jak 
i całej społeczności. 

 zaradna – przedsiębiorcza, samoorganizująca. Kluczowym wyznaczni-
kiem jest tu zdolność do rozwoju ekonomicznego danego miejsca. Spo-
łeczność zaradna tworzy postawy przedsiębiorcze i dba o dobrobyt ludzi; 
wykorzystuje swój potencjał do tworzenia miejsc pracy, wypracowuje 
zysk, ale dba też o dobro wspólne. 

 bezpieczna – zorganizowana, posiadająca transparentny system prawny 
i komunikacyjny oraz strukturę organizacyjną. Mieszkańcy czują się bezpiecz-
nie, bo wiedzą, jak się „poruszać po społeczności”, znają jej mapę (przestrzeń, 
instytucje, ludzi, relacje, kanały komunikacji). Bezpieczna społeczność stwa-
rza szanse rozwoju jednostkom, bo daje równy dostęp do edukacji i usług. 

 solidarna – troskliwa, posiadająca sieć wsparcia dla ludzi. Tworzone 
i promowane są struktury wzajemnościowe oraz współodpowiedzialność 
obywateli za swoje otoczenie i współmieszkańców. Społeczność solidarna 
jest uważna, wrażliwa, responsywna. 

 otwarta – tolerancyjna, zapewniająca równy głos i przestrzeń dla innych. 
Jej zadaniem jest dbałość o różnorodność (kulturową, etniczną, religij-
ną, tożsamościową), otwartość na potrzeby innych. Społeczność otwarta 
jest gotowa do dialogu, szanująca odmienne poglądy, stanowiska i przede 
wszystkim autonomię jednostek. 

Filary Aktywnej Społeczności

Filar TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA

Ten filar odnosi się do takich pojęć jak: społeczność lokalna, środowisko 
lokalne czy też mała ojczyzna. Każdy człowiek żyje w konkretnej spo-
łeczności – uczy się, pracuje, spędza wolny czas, robi zakupy, spotyka się 
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Wartości Aktywnej Społeczności
Koncepcja Aktywnych Społeczności silnie opiera się na wartościach sprawie-
dliwości i równości szans, szacunku oraz poszanowaniu godności. Wartości 
budują fundamenty, bez których Aktywna Społeczność byłaby jak statek bez 
busoli wskazującej kierunek kursu. 

Sprawiedliwość i równość szans 
To kreowanie świata, w którym nierówności ekonomiczne i społeczne będą 
niwelowane we współpracy z osobami defaworyzowanymi. To zapewnienie 
równego dostępu do edukacji, kultury, służby zdrowia. A także wspieranie1 

osób i grup znajdujących się w trudnym położeniu (zmarginalizowanych, 
wykluczonych), by wzmocnić ich umiejętności, możliwości samodzielnego 
kierowania własnym życiem oraz wykorzystywać potencjały i szanse istnie-
jące w społeczeństwie. A w efekcie prowadzić do poprawy jakości życia.  
To jest również zmiana struktur i sił społecznych, które uniemożliwiają 
pełne uczestnictwo grupom słabszym.

Szacunek 
To akceptowanie innych ludzi mimo ich różnorodności. Kształtowanie  
wizerunku świata opartego na tolerancji, otwartości na drugiego człowie-
ka i poszanowaniu jego poglądów. To wizja społeczności opartej na dia-
logu, w której nie ma miejsca na agresję i przemoc. Szacunek to warunek  
konieczny, aby inni ludzie we wspólnocie nie czuli się intruzami, gorszymi 
i słabszymi. 

Godność
Ważna wartość gwarantująca, że każda osoba we wspólnocie będzie trak-
towana jako pełnoprawna jednostka, bez względu na jej status społeczny 
i materialny. Godność to poczucie własnej wartości w relacji z innymi.  
Poszanowanie zarówno samego siebie, jak i innych z zachowaniem autono-
mii własnej i szacunkiem dla cudzej. 

1. B. Bąbska, M. Dudkiewicz, P. Jordan, T. Kaźmierczak, E. Kozdrowicz, M. Mendel, M. Popłoń-
ska-Kowalska, M. Rymsza, B. Skrzypczak, Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej organi-
zowania społeczności lokalnej, materiały cal, isp, Warszawa 2010, s.18.

Aktywne społeczności – odkryj siłę społeczności
Paweł Jordan
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3 filary – 3 kapitały
Kapitał społeczny

Trzy filary: zaangażowanie i wspólne działanie, głos oraz współpraca rozwi-
jają kluczowe dla Aktywnej Społeczności zjawisko kapitału społecznego. 
Kapitał społeczny5 to ogół norm, więzi, sieci wzajemnego zaufania, lojalno-
ści oraz solidarności, znajdujących odzwierciedlenie w samoorganizowaniu 
się i samorządności, w umiejętności współpracy międzyludzkiej w obrębie 
grupy i społeczności. Kapitał społeczny jest potencjałem wynikającym 
z zaufania, obowiązujących norm i wzorców postępowania oraz zdolno-
ści obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, co sprzyja kreatywności, 
wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów 
oraz zwiększa sprawność i wydajność danej struktury społecznej. Ma on cha-
rakter ponadjednostkowy i jest właściwością grup, ponieważ kształtuje się 
na płaszczyźnie społecznych interakcji zachodzących w ramach współpracy 
oraz wymiany opartej na takich normach jak: prawdomówność, obowiązko-
wość, wzajemność. Dotyczy nie tylko spraw materialnych, lecz także usług 
oraz gotowości do wzajemnej pomocy. 

Przejawami bogatego kapitału społecznego są wysoki stopień sa-
moorganizowania się ludzi, tworzenie różnego rodzaju grup towarzyskich, 
klubów, stowarzyszeń, włączanie się w realizację ważnych dla danej zbio-
rowości zadań związanych z rozwiązywaniem występujących problemów, 
wzajemną pomocą, jak również rekreacją, rozrywką i zabawą.

Kapitał społeczny można podzielić na trzy kluczowe odmiany.

 Kapitał społeczny – integracyjny (bonding). Przyczynia się do tworzenia 
więzi miedzy ludźmi, buduje relacje, wzmacnia siłę wspólnoty. Dzię-
ki pracy grupowej i integracji wyzwala się społeczna energia potrzebna  
do rozwiązywania lokalnych problemów. Ludzie poznają się i integrują, 
co daje poczucie siły do wspólnego działania.

 Kapitał społeczny – „łączący” (linking). Włącza mieszkańców i grupy do 
współdecydowania i wyrażania stanowiska w ważnych dla społeczności/
grupy sprawach. Wykracza poza partykularne interesy poszczególnych grup,  
 

5. T. Kaźmierczak (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce 
społecznej i nie tylko, Warszawa 2007.
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z przyjaciółmi. Tym, co wspólne i co łączy członków społeczności lokalnej, 
są m.in.:

 kultura i jej dziedzictwo, tradycja i tożsamość miejscowa, przynależność, 
lojalność wobec miejsca,

 określone formy życia społecznego: silne kontakty sąsiedzkie, solidarność 
miejscowa, wspólne doświadczenia, podobne kłopoty czy radości, patrio-
tyzm lokalny, wspólna biografia,

 środowisko naturalne: przyroda, warunki geofizyczne, krajobraz2.

Tak rozumiana społeczność lokalna jest ważnym podmiotem historycznym, 
społecznym i przyrodniczym. Jest miejscem spotkania i dialogu z drugim 
człowiekiem, historią, przyrodą, kulturą. Społeczności lokalnej3 nie należy 
rozumieć tylko jako z góry danej, ale jako „zadanej”, czyli współkreowanej 
przez mieszkających tam ludzi. Jest wyrażeniem siebie zarówno w wymia-
rze indywidualnym, jak i grupowym. A także ważną szkołą demokracji 
lokalnej, w której ludzie uczestniczą w podejmowaniu publicznych decyzji, 
w sprawowaniu i kontrolowaniu władzy. Oczywiście są bardzo różne spo-
łeczności: miejskie, wiejskie, bogate i biedne. Mają różny poziom kapitałów: 
społecznego, kulturowego, ekonomicznego. Naszemu rozumieniu Aktyw-
nych Społeczności bliskie jest pojęcie małej ojczyzny. Mała ojczyzna, za St. 
Ossowskim4, to nie teren w ogóle (miasto, wieś), lecz pewien obszar (prze-
strzeń) wraz z towarzyszącymi mu odniesieniami ludzkimi, tj. postawami 
społecznymi wobec niej, określonym sposobem widzenia i wartościowania 
tej rzeczywistości – nasycona emocjami, znaczeniami. W ramach danej spo-
łeczności mamy różnego typu zasoby ludzkie, materialne, kulturowe, ale to, 
w jaki sposób zostaną wydobyte, zależy od lokalnej inicjatywy i kreatywno-
ści. To w ludziach leży potencjał zmiany, wykorzystujący ich umiejętności, 
wiedzę i doświadczenie. Rozwój społeczności zależy też od relacji między 
ludźmi, instytucjami, organizacjami, firmami znajdującymi się na danym 
terytorium, od więzi umożliwiających (lub nie) współpracę i współdziałanie. 
O tym będzie w następnych filarach.

2. Por. A. Zajączkowski, Rzecz o socjologii. Warszawa 1993, s. 83–87.

3. W. Theiss, Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny, Warszawa 2001.

4. St. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967, s. 201–226.
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zostać przekroczona perspektywa z „ja” na „my”. Potrzebne jest wspólne 
widzenie danej kwestii. Ludzie też muszą nabrać przekonania i wiary, że 
od nich zależy, czy dana sytuacja się zmieni. Działania obywatelskie mogą 
przybierać formę lokalnych wydarzeń, powstających grup nieformalnych, 
jak również organizacji formalnych, np. stowarzyszeń. Różnorodność form 
samopomocy i samoorganizacji jest naprawdę duża. W Polsce, jak wiemy, 
kapitał społeczny jest bardzo słabo rozwinięty, powszechne jest czekanie na 
kogoś lub coś, co odmieni sytuację. Dlatego potrzeba animatorów i liderów, 
którzy zapalą ogień zmian, dadzą sygnał do zebrania się. Ludzie muszą się 
spotkać i poznać – przełamać barierę wzajemnej nieufności – aby później 
móc wspólnie działać.

Filar GŁOS 

Ten filar ma zapewnić podstawową możliwość wypowiedzi jednostkom 
i grupom w sprawach, które ich dotyczą w danej społeczności. Partycy-
pacja mieszkańców w planowaniu, współtworzeniu dokumentów, progra-
mów, strategii jest podstawowym prawem i obowiązkiem odpowiedzialnych 
i aktywnych obywateli. Obywatele poprzez samoorganizację tworzą własne 
stanowiska i wyrażają poglądy. Przy tym mogą napotkać mur niechęci ze 
strony władzy i wtedy dochodzi do konfrontacji. Coraz częściej można spo-
tkać pozytywne nastawienie władzy lokalnej do konsultacji i współpracy ze 
społecznością lokalną. Takie podejście odzwierciedla się w modelu Good 
Governance, czyli współrządzenia czy też współzarządzania (o czym już 
pisałem w idei Aktywnej Społeczności). Wtedy możemy mówić o Samorzą-
dzie Społecznie Zaangażowanym. Dobre rządzenie to wysokie uczestnictwo 
obywateli w zarządzaniu i procesach legislacyjnych. Władza samorządowa 
jest otwarta i dostępna, a obywatele uczestniczą w procesach podejmowania 
decyzji, jak również w tworzeniu różnego typu usług. Przejawami aktyw-
nego udziału mieszkańców w życiu publicznym są między innymi debaty 
publiczne, komitety obywatelskie, Rady Dzielnic, Osiedli, Rady Sołeckie, 
Rada Pożytku Publicznego, Rada Organizacji Pozarządowych, szeroko po-
jęta współpraca samorządu z mieszkańcami, wreszcie działalność mediów 
obywatelskich. Dziś najpowszechniejszym zadaniem samorządu, w którego 
współtworzenie włączani są mieszkańcy, jest planowanie małej architektury, 
czyli okazja dla obywateli, by mogli zdecydować o usytuowaniu ławki, la-
tarni czy placu zabaw na swoim osiedlu. Ważne, by procesy partycypacyjne 
stopniowo wprowadzać w inne obszary planowania w gminie. 
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daje przestrzeń do wyrażenia swojego stanowiska i konfrontacji z innymi 
opiniami. 

 Kapitał społeczny – pomostowy (bridging). Umożliwia przepływ myśli, 
idei, doświadczeń wśród uczestników (ludzi, grup, organizacji, instytucji) 
sieci dotyczących danego zagadnienia/problemu w społeczności. Tworzy 
przestrzeń dla wypracowania najlepszych rozwiązań na podstawie zaso-
bów intelektualnych i materialnych uczestników sieci. Umożliwia dialog 
i współpracę z innymi na podstawie poszanowania różnorodności.

Filar WSPÓLNE DZIAŁANIE

Obywatele zaangażowani w społeczne sprawy są podstawowym kompo-
nentem Aktywnych Społeczności. To od ich aktywności zależy, jak dana 
społeczność się rozwija. Obywatele są ważnym zasobem zarówno indywidu-
alnie, jak i zbiorowo. Ich doświadczenia, umiejętności i zdolności są unikal-
nym potencjałem do wykorzystania. Obywatele działają, bo odczuwają, że 
ich potrzeby nie są lokalnie zaspokajane. Jednoczą się w oddolne inicjatywy 
i wspólnie działając, zmieniają swoją lokalną rzeczywistość. To właśnie ta 
oddolność jest ważnym wyznacznikiem aktywności. Iskrą do rozpoczęcia 
działania mogą być różne powody: brak przedszkola, świetlicy, wsparcia 
dla osób niepełnosprawnych, poczucie zagrożenia, dewastacja przyrody, 
dzikie wysypiska. Jednak aby narodziła się skuteczna inicjatywa, musi 
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i budowania potencjałów, zarówno jednostek oraz grup, jak i całej spo-
łeczności. Tylko praca w społeczności na podstawie zasad empowermen-
tu, samopomocy i zaangażowania daje realną szansę na trwałą zmianę 
i poprawę jakości życia ludzi, nie daną przez „kogoś” lub „coś”, tylko 
wypracowaną przez nich samych. Konieczne jest odwrócenie paradygmatu 
obywateli jako „klientów” do pracy z ludźmi i przez ludzi. Podstawą zmia-
ny jest podejście do człowieka jako podmiotu oraz uznanie, że w procesie 
zmiany nie można go postrzegać w oderwaniu od jego środowiska życia, 
które ma zasadniczy wpływ na jego funkcjonowanie. Ważne jest zatem 
docenienie procesu grupowego, który wzmacnia przebieg zmiany, przeła-
muje stereotypy i schematy zachowań. Rozwój społeczności lokalnej kon-
struujemy na jej zdolnościach do samokreacji i samopomocy. Umiejętnie 
prowadzony proces działania bazujący na pozytywnych doświadczeniach 
buduje wiarę ludzi w możliwość zmiany ich położenia. Stanowi funda-
ment, bez którego nic się nie uda. Ludzie muszą nabrać nadziei na lepsze 
jutro, które w dużej mierze zależy od nich samych.

Wyróżniamy trzy rodzaje wsparcia, które mają kluczowe znaczenie 
dla rozwoju idei Aktywnej Społeczności. Jest to wsparcie edukacyjne, ani-
macyjne i materialne. 

Wsparcie edukacyjne
Edukacja w społeczności to nabywanie przez poszczególne osoby, grupy 
czy też społeczności zdolności do radzenia sobie zarówno z problemami 
indywidualnymi, jak i zbiorowymi. Istnieje duża różnorodność znaczeń 
związanych z pojęciem edukacji w społeczności, to m.in.: community 
education (edukacja społecznościowa), lifelong learning (uczenie przez 
całe życie), edukacja nieformalna, incydentalna, środowiskowa, edukacja 
emancypacyjna. Wszystkie te formy edukacji odnoszą się do edukacji 
pozaszkolnej i niesformalizowanej, nie mają systemu oficjalnej akredytacji. 
W kontekście budowania wspólnoty warto odwołać się do polskiej tradycji 
edukacji środowiskowej (pedagogika społeczna). Jak pisze W. Theiss6, jest 
to proces realizowany w środowisku, ze środowiskiem, przez środowisko 
i dla środowiska, przy zewnętrznym, profesjonalnym wsparciu. Celem tak 
rozumianej edukacji środowiskowej jest odnajdywanie, ocenianie oraz 
rozwijanie miejscowych zasobów kulturowo-społecznych, a tą drogą – 
kształtowanie tożsamości lokalnej, ogólnonarodowej, a także tożsamości 

6. W. Theiss, Edukacja środowiskowa – wprowadzenie, w: W. Theiss, B. Skrzypczak, „Edukacja 
i animacja społeczna w środowisku lokalnym”, Wyd. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 
cal, Warszawa 2006
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Filar WSPÓŁPRACA

W tym filarze podkreślany jest aspekt powiązań i pozytywnych więzi po-
między różnymi podmiotami: organizacjami, instytucjami, firmami i oby-
watelami. Związki oparte są na partnerstwie, życzliwości i poszanowaniu 
innych. Działania podejmowane są poprzez ustalanie w żmudnym procesie 
wspólnych decyzji, angażowanie się w tworzenie stanowiska i plan rozwią-
zywania lokalnych problemów. Jednym z przejawów takiej współpracy jest 
budowanie lokalnego partnerstwa, które stanowi podstawę do prowadze-
nia zmian w społeczności lokalnej, zarówno dużej, jak i małej. To przede 
wszystkim wykorzystywanie zdiagnozowanych zasobów instytucjonalnych 
i osobowych znajdujących się w społeczności. Partnerstwo powinno obej-
mować nie tylko władzę samorządową, lecz także bazować na sieci współ-
pracy różnych podmiotów – głównie instytucjonalnych z przedstawicielami 
organizacji samorządu terytorialnego, instytucji centralnych, a także spo-
łecznie odpowiedzialnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, 
przedstawicielami Kościołów, lokalnymi liderami itp. Partnerstwo może być 
zarówno formalne, jak i nieformalne. Drogą do budowania partnerstwa są 
formy pośrednie, takie jak platforma czy forum. Stanowią one przestrzeń 
wymiany poglądów z zapewnieniem równości różnorodnym ludziom, gru-
pom, sektorom oraz dają okazję do podejmowania pierwszych wspólnych 
inicjatyw. Charakterystyczne dla partnerstw lokalnych są takie cechy, jak 
dobrowolność udziału partnerów, wspólne ustalanie celów i sposobów 
działań, udział wielu partnerów z różnych sektorów, łączenie ich zasobów, 
solidarne dzielenie sukcesów i porażek. Należy też podkreślić element rów-
nouprawnienia w partnerstwie, a zatem takiego samego wpływu różnych 
partnerów na prace ich grupy, niezależnie od ich statusu i pozycji w społecz-
ności. Wartością partnerstw lokalnych jest też działalność wokół problemów 
społecznych występujących na obszarze wspólnym dla uczestników porozu-
mienia – wsi, osiedla, dzielnicy, gminy, powiatu. 

Wsparcie Aktywnych Społeczności
Aby wszystkie filary zaistniały w społeczności lokalnej, potrzebne jest 
stałe wsparcie i budowanie zdolności współdecydowania, zaangażowania 
ludzi we wspólne sprawy, podejmowania wspólnotowych, pozytywnych 
inicjatyw i odpowiedzialności za wspólne dobro. Aktywne Społeczności to 
proces uczenia się i upodmiotowienia ludzi, tworzenia sieci współpracy 
i lokalnych struktur, które na stałe będą wspierać rozwój społeczności, 
jej zdolność do rozwiązywania problemów, tworzenia środowiska zmiany 
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Edukacja w społeczności to długofalowy, świadomy proces rozwoju. To two-
rzenie sytuacji edukacyjnych, w których ludzie czują się kreatorami i pod-
miotami zmiany. Nabywają zarówno kompetencji do wspólnego wyrażania 
swoich potrzeb, jak i świadomości, że od nich coś zależy w danej społeczności. 

Kluczowe formy edukacji społeczności to: warsztaty, kursy, debaty, 
dyskusje grupowe, wyjazdy studyjne, różne formy doradztwa, planowanie 
partycypacyjne, konsultacje społeczne. Tego typu edukacja prowadzona jest 
przez instytucje samorządowe i pozarządowe. Jednak głównie skupia się na 
wymiarze indywidualnym, ma często fragmentaryczny charakter i prowa-
dzona jest w ramach projektów, w krótkim okresie czasu. Edukacja, która 
długofalowo odnosi się do budowania potencjału społeczności, kreowania 
liderów i animatorów środowiskowych, pomocy w tworzeniu się oddolnych 
inicjatyw, wspierania grupowych form działania w odpowiedzi na istnie-
jące potrzeby jest zjawiskiem rzadkim. Dlatego też w procesie edukacyj-
nym w Aktywnych Społecznościach szczególną uwagę należy zwrócić na 
grupowe formy uczenia się w działaniu i nabywaniu kompetencji przez 
ludzi w danej społeczności do partycypacyjnej, wspólnotowej, obywatelskiej 
odpowiedzialności. 

Wsparcie animacyjne
Ludzie w społecznościach często potrzebują kogoś, kto zainicjuje, zgromadzi 
ludzi w jednym czasie i miejscu, umożliwi spotkanie. Kogoś, kto da szansę 
na przekroczenie przez członków danej społeczności widzenia w kategorii 
„ja” na kategorię „my”. Jest to wsparcie animacyjne, czyli pobudzanie lu-
dzi do samopomocy, do wspólnego działania. Animacja polega na tym, aby 
tchnąć duszę w grupę, zbiorowość, społeczeństwo oraz wywołać ożywie-
nie, aktywność (E. Limbos8). „Animacja jest sposobem odnalezienia się we 
współczesnej przestrzeni społecznej, którą określa się jako rynek kontaktów 
(interakcji), na którym negocjujemy swe relacje z innymi. Od ustanowio-
nych powiązań i ich jakości zależy jakość naszego życia. Jest rozumiana 
jako forma rozwoju jednostki, grup i środowiska. Środowisko lokalne zaś jest 
najbardziej naturalną przestrzenią publiczną, w której sprawdzamy i wery-
fikujemy nasze postrzeganie świata, umiejętności radzenia sobie z proble-
mami życia codziennego, a także kształtujemy postawę wobec innych”9. 
Geert van Enckevort wyróżnia 4 kierunki widzenia animacji: 

8. M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, Warszawa 1993, s. 37.

9. P. Jordan, B. Skrzypczak, Animator społeczny – katalizator zmiany, cal Warszawa 2005, s. 8 –12. 
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europejskiej. Jest to osiągalne, gdyż edukacja środowiskowa, jej zadania, 
obszary, formy i środki skupiają się na jednym: na tym, co wspólne, co 
ludzi łączy, zbliża, umożliwia wzajemne zrozumienie i współpracę. Są to 
lokalne, a jednocześnie uniwersalne standardy etyki, kultury, cywilizacji, 
związane z  takimi fundamentalnymi wartościami, jak m.in.: prawa 
człowieka, państwo prawa, demokracja, społeczeństwo obywatelskie, 
sprawiedliwość społeczna, szacunek dla przyrody. Edukacja środowiskowa 
to silnie zakorzeniona perspektywa w filarze odkrywania tożsamości 
miejsca i pojęcia „małej ojczyzny”. 

Znajdziemy tu mocne podobieństwo do pojęcia community educa-
tion7, które określa się jako włączanie się w istniejące sieci społeczne, aby 
wspomóc uczenie się. To proces nakierowany na wzbogacenie życia osób 
i grup poprzez zaangażowanie ludzi w danym geograficznym terytorium 
albo połączonych wspólnym interesem, umożliwienie im rozwinięcia róż-
norodnych, dobrowolnych form uczenia się, działania i refleksji wyznaczo-
nych poprzez ich osobiste, społeczne, ekonomiczne i polityczne potrzeby.

Uczenie w społeczności (learning in the community) ma dwie perspektywy:

 edukacja indywidualna wspiera indywidualny rozwój jednostek wyraża-
jący się w ich potrzebach – w szczególności dotyczy to osób słabszych 
społecznie, zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych. Pomaga w ra-
dzeniu sobie w życiu, budowaniu wiary w siebie, nabywaniu umiejętności 
i zdolności umożliwiających lepsze uczestnictwo w rynku pracy, kulturze, 
cywilizacji. 

 edukacja społeczna nakierowana jest na kształtowanie i doskonalenie 
umiejętności społecznych, które pomagają funkcjonować w grupie i spo-
łeczności, rozwiązywać konflikty, pracować metodą projektów, uczyć 
partycypacji, zdobywać środki finansowe. Edukacja społeczna to zestaw 
wspierający zdolność ludzi do współpracy ze sobą w celu zaspokajania 
ich potrzeb, ale w drodze kolektywnego działania. W edukacji społecznej 
zawiera się także sfera edukacji obywatelskiej, która uczy postaw oby-
watelskiego zaangażowania, praw i obowiązków obywatelskich, tradycji 
i historii małej ojczyzny. 

7. http://www.infed.org/guides/community_education.htm [dostęp: 22.01.2013].
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 nakreślenie profilu społeczności – poznawanie mieszkańców, udogodnień, 
historii, problemów itp.,
 proces podejmowania wspólnych decyzji poprzez dochodzenie do consen-
susu i określanie wspólnego celu,
 praca na podstawie dynamiki grup,
 podtrzymywanie zaangażowania i motywowanie innych do działania,

   tworzenie sieci – praca ponad granicami, pielęgnowanie kontaktów,
 zarządzanie informacją i zasobami.

Wsparcie materialne
Rozwój Aktywnych Społeczności zależy także od wsparcia materialnego.  
Oprócz wsparcia edukacyjnego oraz animacyjnego ważne jest myślenie o po-
tencjalnych zasobach do wykorzystania. Dobrym przykładem jest wykorzy-
stanie pomieszczeń, budynków do spotkań ludzi, organizacji  – społeczność 
potrzebuje otwartych miejsc do różnych form aktywności i działań. Słowo 
„otwarte” jest tutaj niezwykle ważne, ponieważ oznacza przyjazne miejsce 
do zagospodarowania i wykorzystania przez społeczności lokalne.  Mogą one 
służyć rozwojowi zainteresowań członków grup, spędzaniu czasu wolnego, 
edukacji, integracji społeczności lokalnej. Ważne jest to, żeby społeczność 
mogła je użytkować ze względu na jej potrzeby, żeby ludzie mogli poczuć się 
jak u siebie. W wielu miejscowościach istnieją np. świetlice wiejskie, domy są-
siedzkie, kluby osiedlowe, domy kultury, centra integracji mieszkańców. Jed-
nak aby były to miejsca otwarte i przyjazne mieszkańcom, musi być spełniony 
warunek – tego typu centrum powinno wypracowywać ze społecznością po-
mysły na inicjatywy i projekty, a nie przygotowywać odgórnie i samodzielnie 
ofertę dla konkretnego miejsca. Centrum jest wówczas odpowiedzią na lokal-
ne potrzeby, a społeczność ma realny wpływ na to, co się w danej przestrzeni 
dzieje. Może się tak zdarzyć, że brakuje takiego zasobu w społeczności. Wtedy 
należy go stworzyć. Może to być lokalna szkoła, parafia, opuszczony budynek. 
Miejsce jest niezwykle potrzebne, aby społeczność mogła się spotykać, uczyć 
i działać. Oczywiście pod pojęciem miejsca należy rozumieć wszelkie tereny 
na świeżym powietrzu – boiska, skwery, place. Jako miejsca publiczne mogą 
i powinny służyć lokalnej społeczności. 

Oprócz wsparcia w postaci budynków, pomieszczeń, publicznych 
przestrzeni ważne jest także wsparcie finansowe i materiałowe. Istnieje po-
trzeba tworzenia przyjaznych programów małych grantów dla lokalnych 
organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych. Gmina ma 
możliwość dostarczania wsparcia materiałowego przez placówki jej podlega-
jące, ale powinno odbywać się to na wyraźne zapotrzebowanie konkretnych 
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 sposób kształtowania wspólnoty: rola animatora polega na wyrywaniu jed-
nostek z izolacji, nawiązywaniu kontaktów, organizacji spotkań wzajemnej 
pomocy. Praca skoncentrowana jest wokół (od)budowania więzi społecznych; 

 forma uczestnictwa, nie tylko w sferze kulturalnej, lecz także szerzej w śro-
dowisku, korzystanie z istniejących instytucji lub nawet ich tworzenie. Ani-
mator koncentruje się na pomocy różnym grupom w rozmaitych formach 
ekspresji i spotkań. Akcent kładziony jest bardziej na proces animacji niż 
na jej skutek;

 metoda emancypacji, która jest środkiem doprowadzającym do usunięcia 
barier społecznych i ekonomicznych utrudniających rozwój grupom zostają-
cym w tyle;

 sposób wywierania wpływu nie tylko w sferze kultury, lecz także szerzej w śro-
dowisku, uzyskanie wpływu na decyzję.

Kluczową postacią w tym obszarze jest Animator Społeczny. Jest to pewna 
rola w środowisku, którą może odgrywać każdy – zarówno opłacany pra-
cownik, jak i lokalny aktywista. Animator nie pracuje z jedną grupą, lecz 
inspiruje zawiązywanie grup. Usamodzielnia grupę, a sam koncentruje się 
na relacjach międzygrupowych, na tworzeniu związków, sieci i kontaktów 
w środowisku, które powinny sprzyjać wytworzeniu mechanizmu synergii, 
a więc osiągnięcia większej efektywności, niż wynikałoby z prostego sumo-
wania potencjału, jaki mają poszczególne grupy czy ogólnie mieszkańcy. 
Uruchamia w ten sposób wewnętrzną energię, która tkwi w środowisku. 
Rozpoczyna on proces rozwoju (zaspokajanie potrzeb, rozwiązywanie pro-
blemów) na podstawie własnych zasobów, a nie poprzez zewnętrzną inter-
wencję czy nadzwyczajne wsparcie finansowe. 

Animator Społeczny działa w określonym środowisku lokalnym. 
Staje się w ten sposób swoistym katalizatorem zmiany lokalnej, zwłaszcza 
w sytuacji permanentnej transformacji, jakiej doświadczamy we wszystkich 
dziedzinach życia, w tym także w naszym najbliższym otoczeniu.

Do najważniejszych zadań animatora należą:

 rozwój partnerskich relacji w środowisku poprzez budowanie koalicji,
 komunikacja pomiędzy potencjalnymi partnerami społecznymi poprzez wy-
pracowywanie kontaktów i relacji zarówno z, jak i pomiędzy kluczowymi 
postaciami,
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inicjatyw społeczności. Ważne jest wypracowanie jasnych i czytelnych za-
sad, na podstawie których można się starać o wsparcie. 

Podsumowanie
Tekst stanowi całościową propozycję modelu Aktywnej Społeczności, w któ-
rym nacisk został położony na ideę samorządności i podmiotowości lokalnych 
społeczności. Mieszkańcy obywatelskiej gminy są odpowiedzialni i zaanga-
żowani, a władza i administracja lokalna są społecznie wrażliwe. Wspólny 
wysiłek wszystkich lokalnych aktorów zmierza w kierunku zrównoważonego 
rozwoju i lepszej jakości życia w danej społeczności.

Paweł Jordan – prezes Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych boris, przewodniczący Rady 

Programowej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej cal, superwizor w Stowarzyszeniu 

Trenerów stop, autor książek na temat budowania zespołu, wolontariatu, rozwoju społeczno-

ści lokalnych. Ukończył studia w ramach Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych uw. Jeden 

z inicjatorów Centrum Wolontariatu, Funduszy Lokalnych, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji 

Pozarządowych, Centrów Aktywności Lokalnej i wielu innych inicjatyw. Dzięki swym nowator-

skim pomysłom został przyjęty do Stowarzyszenia Ashoka – organizacji skupiającej innowatorów 

społecznych z całego świata. Z jego rad korzystały także m.in. undp Umbrella Project oraz Open 

Society Institute n.y. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu  

Odrodzenia Polski.

Media to Wy,  
czyli jak opowiadać  
o społecznościach
Joanna Szymańska, Jakub Zgierski/ pansa.org

Trudno o bardziej emocjonujący i pozytywny obrazek: społeczność, 
która robi coś razem, zbiera się i działa wbrew przeciwnościom, 
wbrew stereotypowej gminnej inercji i niemożności, przełamując sche-
maty: wrogiego sąsiada, oderwanego od spraw ludzi urzędu czy więcej 
mówiącego niż robiącego ngo. Idea aktywnych społeczności wydaje 
się bardzo atrakcyjna i zrozumiała sama przez się. Mogło by się wyda-
wać, że nikogo nie trzeba do niej przekonywać. A może jednak trzeba? 

Niestety, nie wystarczy zrobić coś dobrego, aby ludzie to zauważyli 
i docenili. Nie możemy liczyć na to, że ktoś z zewnątrz opowie o nas światu, 
wydobędzie to, co kluczowe w naszej historii, i w ten sposób przysporzy 
nam sojuszników. Częściej zdarza się niestety, że aktywne społeczności i ich 
liderzy spotykają się z niezrozumieniem, obojętnością, a czasem niechęcią. 
Dlatego sami musimy zadbać o efektywną komunikację.

Każdy animator – niezależnie od tego, czy wspiera społeczność z ze-
wnątrz, czy też jest jej liderem – powinien być po części dziennikarzem, 
a właściwie PR-owcem, specjalistą od wizerunku i komunikacji. Powinien 
umieć spojrzeć na swoją społeczność oczami osób z zewnątrz i dostrzec to, 
co może być w niej szczególnie ciekawe i atrakcyjne.

Media się demokratyzują, a zawodowi dziennikarze tracą mono-
pol na opowiadanie historii. Coraz częściej to właśnie praktycy, eksperci, 
a nawet dotychczasowi bohaterowie tekstów prasowych, reportaży czy do-
kumentów biorą się za pisanie czy kręcenie filmów. Jednak aby robić to 
dobrze, muszą się przygotować.

Dziennikarz do niedawna: ktoś, kto świetnie zna się na pisaniu 
i ma trochę wiedzy na jakiś temat.

Dziennikarz już niedługo: ma dużą wiedzę na jakiś temat i trochę 
zna się na pisaniu. 

Po co się lansować?
W tym tekście chcemy wam przekazać kilka ogólnych zasad sku-
tecznej komunikacji. Zanim jednak odpowiemy na pytanie „jak”, 
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warto się zastanowić „po co”. Po co opowiadać o społecznościach? 
Jakie korzyści będą miały lokalne społeczności z wysiłku włożonego 
w komunikację?

Po pierwsze, przestaną być niewidzialne, a czasem też bezbronne. 
Kiedy piszemy ten tekst, w Warszawie bardzo głośno jest o squacie Elba, 
który przez lata stał się nieformalnym centrum kultury, a jego społeczność 
odgrywała ważną rolę w życiu miasta. Zajmowany przez nią budynek stał 
się niedawno własnością globalnej korporacji Stora Enso, która próbuje usu-
nąć jego mieszkańców bez żadnych negocjacji, korzystając z usług firmy 
ochroniarskiej. Po wybuchu konfliktu firma zdecydowała się na skorzystanie 
z usług jednej z agencji pr. Agencja ma za zadanie – mówiąc w skrócie – 
opowiedzieć tę historię w sposób korzystny dla firmy. Większość bitew we 
współczesnym świecie toczy się właśnie w ten sposób – na słowa, a zwycięża 
ten, kogo rację uzna opinia publiczna. Warto wiedzieć, jak to się robi, na-
wet jeśli większość aktywnych społeczności nie stanie w najbliższym cza-
sie przed podobnym wyzwaniem jak społeczność Elby. Każda z nich może 
skorzystać z tego, że sens i efekty jej aktywności będą czytelne dla różnych 
jej interesariuszy, czyli bliższych i dalszych sąsiadów, mediów lokalnych, 
potencjalnych sponsorów polityków, ekspertów i wielu innych instytucji 
i osób. Bez skutecznej, wiarygodnej komunikacji będzie trudniej przekony-
wać ich do swoich racji.

Po drugie, jeśli zależy nam – mam tu na myśli osoby reprezentujące 
ruch animacyjny w wymiarze ponadlokalnym – na tym, aby idea aktyw-
nych społeczności zyskiwała konkretny wymiar w jak największej liczbie 
gmin w Polsce, to musimy umieć opowiedzieć o niej w atrakcyjny sposób 
i udowodnić, że jest warta zachodu. Że jej realizacja jest możliwa nawet 
w wyjątkowo trudnych kontekstach i że przynosi ona wymierne efekty. 

Idea jak produkty,  
czyli jak sprzedać aktywną społeczność
Powinniśmy tak opowiadać o społecznościach, żeby inni chcieli nas 
słuchać, żeby uznali to, co mówimy, za interesujące, angażujące, swo-
je, żeby chcieli nas poprzeć, przyłączyć się i naśladować. Żeby kupili 
naszą ideę i zdecydowali się wcielić ją w życie. Niezależnie od tego, 
jakim narzędziem się posłużymy, warto pamiętać o jednej ogólnej za-
sadzie, która pomoże nam stworzyć skuteczny przekaz. 
Zasada ta nosi nazwę aida (po polsku: uzda), od pierwszych liter czterech 
słów: attention (uwaga), interest (zainteresowanie), decision (decyzja), action 
(działanie).

Zasada aida mówi nam, z jakich elementów powinniśmy skon-
struować przekaz, żeby miał szansę dotrzeć do odbiorcy i wywołać efekt, 
o jaki nam chodzi, czyli konkretne działanie. aida jest zasadą zapożyczoną 
z branży reklamowej, ale doskonale sprawdza się także poza nią, ponieważ 
ideę można sprzedawać podobnie jak produkty. Zgodnie z nią jeśli nasz 
przekaz ma być skuteczny, powinien najpierw zostać zauważony, potem 
musi utrzymać zainteresowanie, a w konsekwencji skłonić słuchacza do 
konkretnej decyzji, a na końcu do działania. Jak można wykorzystać tę 
zasadę w praktyce?

Przykład:
Uwaga (U): Dlaczego Anglicy chodzą po trawie? – tak brzmiał 
napis na plakatach, które kilka lat temu zawisły na stacjach 
warszawskiego metra. Na pierwszy rzut oka widać tylko ten 
zielony napis na białym tle. Niby niewiele mówi, a jednak  
spełnia swoją funkcję – przykuwa uwagę i potrafi zatrzymać 
zabieganego przechodnia. 

Zainteresowanie (Z): Co dalej? Dalej zaproszenie  
na „śniadanie na Wiśle” i coś o zielonej herbacie i koszach 
piknikowych. Czytamy, a w głowie tworzy się z tego  
przyjemny obrazek: zieleń, piknik, rzeka. To wszystko  
powoduje, że zainteresowanie odbiorcy rośnie. Całość  
wydaje mu się atrakcyjna. Nie wie jeszcze do końca,  
o co chodzi, ale chce się dowiedzieć więcej. 

Decyzja (D): Co dalej? Dalej krótkie wyjaśnienie, o co właściwie 
chodzi. Czytamy: Zielone koncepcje dla Warszawy. Prezentacje 
i otwarta dyskusja z udziałem mieszkańców, ekspertów i urzędników. 
Plakat okazuje się więc zaproszeniem na konsultacje planów 
zagospodarowania terenów zielonych w mieście. Temat 
angażujący wybranych i – trzeba przyznać – na pierwszy rzut  
oka mało atrakcyjny. Jednak sposób skonstruowania komunikatu, 
od pierwszego pytania o Anglikach, poprzez obrazek „zielonego 
śniadania”, sprawił, że sama perspektywa otwartej, jak deklarują 
organizatorzy, dyskusji zyskuje na atrakcyjności. Konkret,  
czyli informacja, czego faktycznie dotyczy spotkanie, nie zdołał 
zepsuć pierwszego dobrego wrażenia. Przeciwnie, całość skłania 
do decyzji, żeby wziąć udział w spotkaniu.
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Action (A): Na koniec element wezwania do działania,  
czyli odpowiedź na pytanie, co właściwie ma zrobić  
odbiorca w związku z komunikatem. Przy okazji „śniadania  
na Wiśle” sprawa była łatwa. Na plakacie można było przeczytać: 
Zapraszamy z dziećmi, przyjaciółmi, kocami, koszami piknikowymi. 
Wstęp wolny.

Nie zawsze mamy prostą sytuację, w której możemy powiedzieć „Kup”, 
„Przyjdź”, „Zagłosuj”. Ale zawsze warto wykorzystać fakt, że udało nam 
się przykuć czyjąś uwagę, utrzymać zainteresowanie i skłonić do decyzji. 
Zaproponujmy odbiorcom konkretne działanie, jakiś sposób na to, aby 
mogli się zaangażować. 

Myśl kategoriami odbiorcy
Aby skonstruować przekaz zgodnie z zasadą aida, najpierw musimy 
dobrze poznać naszego odbiorcę, musimy wiedzieć, co przyciągnie 
jego uwagę, zainteresuje, przekona i skłoni do działania. Dlatego 
pierwsza i najważniejsza kompetencja każdej osoby zajmującej się 
komunikacją to umiejętność spojrzenia na siebie (swoją społeczność) 
oczami odbiorcy, kogoś, kto będzie czytał, słuchał czy oglądał to, co 
mamy do napisania, powiedzenia czy pokazania.

Jest to zasada bardzo prosta do zrozumienia i bardzo trudna do 
zastosowania. Wymaga krytycznego dystansu i chwilowego porzucenia ca-
łego naszego bagażu wiedzy i doświadczeń. Wymaga naiwnego spojrzenia, 
a jednocześnie porzucenia wszelkich złudzeń co do motywacji słuchacza czy 
widza. Odbiorcy niechętnie dokonują próby zrozumienia zjawiska, które 
nie wiąże się w bezpośredni sposób z ich interesami lub przyjemnością. 
Tymczasem o uwagę odbiorców walczą codziennie atrakcyjne, zabawne, 
emocjonujące, proste do przetrawienia komunikaty. Czy tego chcemy, czy 
nie, musimy do tej walki stanąć.

Pierwszy krok to zawsze zrozumienie odbiorcy – tego, co jest dla 
niego interesujące, co już wie, a czego nie wie, jakie argumenty go przeko-
nają, a jakie uzna za niewiarygodne. Jak się dowiedzieć, kim jest i co myśli? 
Można się tu wspomagać obserwacją, rozmową, lekturą, intuicją czy nawet 
badaniami socjologicznymi. Dopiero z takim zrozumieniem możemy przejść 
dalej, do formułowania przekonujących komunikatów i projektowania na-
rzędzi, czy to będą plakaty, czy wydarzenia promocyjne.

Znajdź temat
Zanim zaczniemy pisać tekst czy kręcić film o naszej społeczności, 
zastanówmy się, co będzie jego tematem. Co jest istotą problemu? 
Co czyni historię, którą chcemy opowiedzieć, ciekawą i wyjątkową? 
O czym ona jest tak naprawdę? Gdzie jest pies pogrzebany? 

Pomyślmy jak dziennikarz, który przychodzi na miejsce jakiegoś wy-
darzenia, na przykład relacjonować wypadek samochodowy. Sam fakt nie 
jest zbyt ciekawy – wypadków jest dużo. Ale możliwe, że w tym zdarzeniu 
kryje się t e m a t , na przykład taki: „Władze miasta od 2 lat obiecują montaż 
fotoradaru, a na razie tylko wyremontowały asfalt przed domem burmistrza”.

Inny przykład: urzędnik wziął łapówkę za przyśpieszenie wydania 
pozwolenia na budowę. To wydarzenie też można różnie sproblematyzować. 
Tematem może być korupcja, ale równie dobrze zła organizacja urzędu, złe 
przepisy czy brak planu zagospodarowania. Ten sam news (fakt, wydarze-
nie) może nam dać zupełnie różne historie. Inaczej opowie ją dziennikarz 
lokalny, a inaczej pracujący w ogólnopolskich mediach. Na co innego zwró-
ci uwagę, nada historii inne ramy, dlatego że dobrze wie, co zainteresuje 
jego specyficzną grupę odbiorców. 

Podobnie musimy zrobić my, próbując opowiadać o społeczności 
lokalnej. Piknik rodzinny, zorganizowany wspólnie przez sąsiadów, nie jest 
szczególnie porywającym newsem dla ludzi spoza społeczności. Ale może 
kryje w sobie temat? Może to miejsce ma historię, w którą ten piknik 
ciekawie się wpisuje? Może sąsiedzi pokonali wiele przeciwności, żeby go 
zorganizować? Może przygotowywali się do niego 3 lata? Może przeczy 
on stereotypowi na temat osiedla, na którym się odbył? Czytając krótkie 
reportaże składające się na tę publikację, warto się przy każdym tekście 
zastanowić, co autor uznał za jego temat, co z niego wydobył. Co zrobił, 
aby daną lokalną historią zainteresować czytelników spoza społeczności?

Od tematu blisko do tak zwanej kotwicy, czyli elementu, który przy-
ciąga do niego uwagę. Kotwicą może być na przykład ciekawy bohater, 
konflikt, coś, co nie pasuje do stereotypu, ciekawa wypowiedź, niecodzienny 
zasób danej społeczności. Naszym zadaniem jest odnalezienie czegoś, co 
przyciągnie uwagę odbiorcy, co wyróżni naszą społeczność i naszą historię 
spośród wielu innych.

Co zatem robić, żeby ciekawie opowiadać o społecznościach? Po pierw-
sze, warto dobrze sproblematyzować (określić temat, przesłanie). Po drugie, 
przyciągnąć uwagę odbiorcy czymś, co jest specyficzne, ciekawe, wyjątkowe 
dla naszej społeczności.

WstępMedia to Wy, czyli jak opowiadać o społecznościach
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Opowiadaj historie
Najbardziej nawet atrakcyjną ideę można zabić ogólnikami i teoria-
mi. Na początek załóżmy zatem, że nikogo nie obchodzą metodologia 
pracy animatora ani modele interwencji środowiskowej. To wszystko 
należy do sfery warsztatowej, a nie do sfery opowieści. Porzućmy spra-
wozdawanie i raportowanie na rzecz opowiadania historii.

Nic dziwnego, że dziennikarze, którzy chcą napisać o jakiejś spo-
łecznej inicjatywie, rutynowo już proszą o namiary na potencjalnych boha-
terów. Po prostu łatwiej zidentyfikować się z historią konkretnego człowie-
ka niż z ogólnym opisem działalności jakiejś instytucji. Nawet jeśli działania 
te są innowacyjne, skuteczne, dobrze przemyślane, to unikajmy opisywania 
ich z perspektywy instytucjonalnej. Pokażmy to, co się dzieje, z perspektywy 
człowieka.

Oddaj głos ludziom
Jest tylko jeden lepszy pomysł od opowiadania o historiach ludzi, a miano-
wicie: ludzie opowiadający swoje własne historie. Nikt nie będzie równie 
wiarygodny, jak człowiek relacjonujący swoje osobiste przeżycia, przemy-
ślenia i emocje. Nikt nie opowie o naszych działaniach w sposób bardziej 
emocjonujący i prawdziwy niż ten, kogo skutki tych działań dotknęły i mia-
ły wpływ na jego życie.

Dlatego zamiast stawiać przed kamerą lub cytować w tekście tak 
zwanych ważnych ludzi – dyrektora ops-u, szefa fundacji czy burmistrza –  
lepiej oddajmy głos mieszkańcowi gminy czy osiedla, pracownikowi socjal-
nemu, komuś, kto zmiany, o której mówimy, dotknął lub wypracował ją 
osobiście. Unikajmy bezosobowych narracji, postawmy na opowieści pro-
wadzone w pierwszej osobie.

Uważaj na brzydkie słowa
Za wszelką cenę powinniśmy unikać „brzydkich słów”, czyli fachowego, 
a więc hermetycznego języka. Jeśli już musisz powiedzieć „beneficjent”, 
„aktywizacja” lub „działanie środowiskowe”, postaw przecinek i po słowie 
„czyli” wytłumacz, co masz na myśli. Warto to robić, ponieważ słowa zro-
zumiałe dla ludzi z branży mogą być niejasne dla reszty. 

Przykład pierwszy z brzegu: animacja. Animacja to dla przeciętnego 
odbiorcy metoda robienia filmów rysunkowych, kukiełkowych, tworzenie 
ruchomych obrazów komputerowych, uruchamianie lalek w teatrze lalko-
wym oraz inicjowanie i pobudzanie jakichś działań. Kolejność tych defi-
nicji nie wydaje się przypadkowa. Kiedy pyta się ludzi, z czym kojarzy im 

się słowo „animacja”, skojarzenie z kreskówkami zdecydowanie dominuje. 
Wniosek z tego taki: jeśli mówimy do osób spoza środowiska nawet bardzo 
podstawowe rzeczy, mogą się one okazać nieoczywiste i nieczytelne. Dlate-
go zanim zaczniesz mówić, zastanów się, kto będzie cię słuchał, i dostosuj 
sposób opowiadania do swojego audytorium.

Pamiętaj o kryterium sąsiada
Mówmy o trudnych rzeczach w prosty sposób. Jeśli nie występuje-
cie na branżowej konferencji, nie budujcie nigdy zdań w stylu: Celem 
naszych działań jest aktywizowanie w zakresie działań społecznych na 
zasadach dobrowolności i współpracy różnych instytucji i osób – przedsta-
wicieli różnych grup wiekowych. Pomyśl, czy tak opowiedziałbyś o swo-
jej pracy sąsiadowi? 

Powyższe zdanie nie zostało wymyślone na potrzeby tego tekstu, 
to cytat z jednego z opisów pracy animatorów ze społecznością lokalną. 
Przywołujemy je po to, żeby pokazać, że mówiąc o „brzydkich słowach”, nie 
mamy na myśli tylko żargonu czy fachowego języka. Słowa użyte w przy-
toczonym zdaniu nie są szczególnie trudne, ale już zdanie jako całość jest 
bardzo niejasne. A przecież chodziło po prostu o to, że ktoś chce zachęcić 
ludzi, żeby zrobili coś razem.

Unikaj ogólników, przymiotników i nudy
Chcieli zachęcić ludzi, żeby zrobili coś razem – to zdanie jest zdecydo-
wanie prostsze, ale jeszcze niewiele mówi. Możemy sobie pozwolić na 
tak ogólne stwierdzenie, ale zaraz za nim powinna paść odpowiedź na 
pytanie: co? Co konkretnie zrobili? Kolejna zasada skutecznej komuni-
kacji mogłaby brzmieć: „Unikaj ogólników”, czyli sformułowań takich 
jak „wiele ciekawych inicjatyw”. To nic nie znaczy. 

Odbiorca powinien usłyszeć jak najwięcej konkretów, po to by 
nasza opowieść wywołała w jego głowie konkretny obraz. Dopiero wtedy 
przekaz będzie nie tylko zrozumiały, lecz także angażujący. Opowiadanie 
powinno wywołać emocje, ale nie powinno być rozemocjonowane lub 
infantylne. Unikajmy zdrobnień, zbyt wielu przymiotników, ozdobników 
czy metafor. Tym bardziej że często one same cisną się nam na usta, 
kiedy mówimy o kwestiach społecznych. Ale wystrzegajmy się też nudy. 
Jeśli sami jesteśmy znudzeni tym, co mówimy, nie uda nam się nikogo 
zaciekawić. Nawet jeśli opowiadamy jakąś historię setny raz, musimy ją 
opowiadać tak, jakby wydarzyła się przed chwilą i jakbyśmy pierwszy raz 
ją relacjonowali.

WstępMedia to Wy, czyli jak opowiadać o społecznościach
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Mów tylko tyle, ile trzeba
Mamy konkurencję i mało czasu na opowiedzenie o tym, co najważniejsze. 
To duże wyzwanie, ale też zobowiązanie wobec słuchaczy. Warto się zasta-
nowić, co jest naprawdę ważne w naszym opowiadaniu, a co nie, i oddzielić 
ziarno od plew. Wasi słuchacze będą wdzięczni, prawdopodobnie docenią 
taką powściągliwość. 

Nie mówcie wszystkiego, co wiecie. To zdecydowanie za dużo. 
Rezygnujcie z nieistotnych szczegółów. Najważniejsze rzeczy powinny zna-
leźć się na początku waszej wypowiedzi. Najmniej ważne na końcu. Zupeł-
nie nieważne omińcie. Bardzo ważna jest umiejętność segregowania infor-
macji i dostosowywania meritum do tego, kim jest odbiorca. Dzięki niej to, 
co mówimy, będzie po prostu ciekawsze. Mamy szansę zostać zapamiętani 
jako interesujący mówcy, a nasz odbiorca może mieć ochotę posłuchać nas 
drugi raz przy kolejnej okazji. Zdobędziemy pewien kredyt zaufania i nie 
będziemy już wtedy musieli tak bardzo walczyć o jego uwagę. 

Nie każdy rozsądny się zgodzi
Nawet jeśli opowiadamy o społeczności, często naszym celem nie jest samo 
opowiadanie o jej aktywności czy zmianie. Opowiadamy historię, ale jedno-
cześnie możemy zabierać głos jako ambasadorowie pewnej sprawy. Wtedy 
nasz głos jest tak naprawdę pokazywaniem dowodu na skuteczność animacji 
jako jednej z metod pracy w lokalnym środowisku. 

Jeśli przy okazji wygłaszamy bardziej ogólne tezy, stawiajmy je 
z przekonaniem, ale nie zaczynajmy zdania od: „Chyba każdy rozsądny czło-
wiek zgodzi się, że…”. Ludzie mają bardzo różne perspektywy, a naszym za-
daniem jest ich przekonać, a nie założyć, że już są przekonani. Zastanówmy 
się, co może budzić wątpliwości wśród naszych słuchaczy, i odpowiedzmy 
na te wątpliwości, zanim zostaną wyartykułowane. Wtedy nasze opowiada-
nie będzie miało szansę zmieniać poglądy i postawy słuchaczy.

Przygotuj się
O społecznościach można opowiadać, używając do tego celu bardzo różnych 
narzędzi. Możemy być poproszeni o wypowiedź dla mediów: radia czy te-
lewizji, o napisanie tekstu do publikacji, do internetu albo do prasy. Może 
się też zdarzyć, że będziemy mieć okazję pokazania społeczności w filmie 
albo na zdjęciach, a czasem też podczas konkretnego wydarzenia, w którym 
udział weźmie zewnętrzna publiczność. 

Każde z narzędzi ma swoją specyfikę i potrzebuje trochę innych 
środków wyrazu. Żadne nie zniesie nudy i kilku innych błędów, które zda-
rza nam się popełniać. Żeby nie błądzić, trzeba się przygotować. Sukces 
w komunikacji to efekt przygotowania. Nie trzeba się urodzić mówcą, żeby 
opowiadać o społecznościach, ale warto się przygotować, żeby mówić cie-
kawie. Nie zapominajmy przy tym, że nasza komunikacja nigdy nie będzie 
idealna. Jednocześnie powinniśmy zrobić wszystko, żeby przy okazji nie 
łamać żadnej z opisanych wyżej zasad. 

WstępMedia to Wy, czyli jak opowiadać o społecznościach
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11 Gdańsk
Województwo pomorskie

Marianna Sitek Wróblewska 
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

13 do 1

S tare Przedmieście, zabytkowy fragment śródmieścia Gdańska. Kiedyś ‒  
szarość i marazm. Dziś ‒ ludzie powychodzili z kokonów. Skąd taka 

zmiana?

‒ Dzień dobry. Mam 82-letnią mamę. Nie chcę, aby mamusia siedziała tylko 
w czterech ścianach. A słyszałam, że tutaj coś jest organizowane właśnie 
dla osób starszych.

‒ Znakomicie pani trafiła. Pani z Gdańska?
‒ Tak. Teraz mieszkam tu, parę ulic dalej
‒ W każdy poniedziałek jest Klub Seniora, klubokawiarenka, spotka-

nia przy kawce, herbatce, ciastku. Jest czas na pogaduchy i zaplanowanie  
aktywności. Organizowane są spacery, wycieczki, zabawy, spotkania z cie-
kawymi ludźmi, warsztaty twórcze i warsztaty zainteresowań. Od paździer-
nika ponownie wystartuje Gdańska Akademia Seniora, komputery, języki, 
gimnastyka, taniec…

‒ Wolniej, wolniej. Już się pogubiłam.
‒ Proszę przyprowadzić mamusię w poniedziałek. Jeszcze raz jej 

wszystko opowiemy. Na pewno jej się spodoba. Pozna inne osoby…

To nie jest rozmowa wymyślona ani wyreżyserowana. Chociaż w pierwszej 
chwili ktoś z zewnątrz, na przykład przysłuchujący się jej dziennikarz, mógł-
by odnieść takie wrażenie. 

Właśnie trwa dyskusja na temat Starego Przedmieścia, jednej z hi-
storycznych części śródmieścia Gdańska. Miejsca, gdzie mieszka dużo osób 
starszych i korzystających z pomocy społecznej. A przedstawiciele Fundacji 
Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum”, lokalnej koalicji, opowiadają 
o tym, jak było tutaj kiedyś i jak jest teraz. 

Bo jeszcze kilka lat temu właśnie dla osób starszych Stare Przedmie-
ście było kulturalną pustynią. Teraz, po tym, jak swą działalność rozpoczęło 
Forum, zabytkowy, ale zaniedbany przez lata fragment 500-tysięcznej me-
tropolii zaczyna odżywać. Moi rozmówcy podają przykłady, dlaczego dla 

osób, powiedzmy, powyżej 55. roku życia Stare Przedmieście zaczyna być 
miejscem przyjaznym. Powoli.

Wcześniej tylko w czterech ścianach
Na to wszystko prosto z ulicy wchodzi jeszcze pani Grażyna. Szuka pani 
pomocy? Mama chce być  aktywna? Nie ma co ze sobą zrobić? Zapraszamy. 
Pomożemy. Czekamy na pani mamę. Pani Grażyna wychodzi uśmiechnięta.

Stare Przedmieście zmienia się naprawdę. Seniorzy (ale nie tylko 
oni) odkrywają rzeczywistość na nowo i doskonale się bawią. 

– Nasz klub seniora liczy już prawie 40 osób i dalej się rozrasta. 
Mówi się, że starsze osoby mają z reguły nastawienie krytyczne do otacza-
jącej je rzeczywistości. Ale nie u nas. Nie chcemy narzekać. Chcemy wpły-
wać na otoczenie. Zabierać głos w sprawach dla nas ważnych. I to już się 
zaczyna  dziać – opowiada Barbara Badowska-Średniawa, przedstawicielka 
Klubu Seniora, który działa na Starym Przedmieściu.

– W naszym klubie jesteśmy aktywni coraz bardziej. Spacerujemy 
po Gdańsku, chodzimy do muzeów, na koncerty, odwiedzamy teatry i kina.  
Nasze miasto, chociaż piękne, ma również pewne niedociągnięcia. A to 
gdzieś brakuje podjazdu dla inwalidów, gdzie indziej nie ma barierek. Zapi-
sujemy te mankamenty, zbieramy to wszystko, będziemy to wysyłać urzęd-
nikom. Chcemy być opiniotwórczym głosem dla miasta. Wcześniej wielu 
z nas siedziało tylko w czterech ścianach – wspomina Badowska-Średniawa.

13>1
Aby opisywać i zmieniać rzeczywistość, dobre chęci to za mało. Potrzeba 
jeszcze określonej wiedzy. I tu Stare Przedmieście wypada  lepiej niż kilka 
lat temu. Wszystko za sprawą powstałej tu niedawno Gdańskiej Akademii 
Seniora. Obecnie uczęszcza do niej blisko 200 osób. Komputery, języki, 
lekcje historii, taniec. Dla starszych mieszkańców Starego Przedmieścia Aka-
demia ma kilka bezspornych zalet: jest po sąsiedzku, współtworzą ją sami 
uczniowie i jest bezpłatna. 

– Pęd do nauki wśród ludzi starszych jest niebywały. Chcemy być 
aktywni, chcemy się uczyć – przekonuje przedstawicielka Klubu Seniora.
Skąd taka zmiana? Wyjaśnia skrót matematyczny: 13>1. O co chodzi? 

– Na Starym Przedmieściu działały różne instytucje, placówki oświa-
ty i organizacje. Ale działały osobno. Nie było przepływu informacji, niektó-
re z działań po prostu się dublowały. Coś trzeba było zmienić – opowiada 
Anna Staruszkiewicz, prezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych 
„Forum”, mózg społecznej akcji na Starym Przedmieściu.
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Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum

„Trzynastka” (choć liczba działających w Forum organizacji nie za-
wsze była stała) postanowiła zmierzyć się z rzeczywistością. Uderzono do 
mieszkańców i urzędników.

Dziewiczym, testującym możliwości nowej grupy działaniem była 
inicjatywa w sprawie przywrócenia pamiątkowej tablicy poświęconej Sta-
nisławie Przybyszewskiej przed jednym z zabytkowych budynków Starego 
Przedmieścia. Tablicę ktoś po prostu ukradł, a urzędnicy nie kwapili się do 
przywrócenia tej pamiątki. Forum zwróciło się więc do radnych miasta.  
Tak skuteczne 13>1 lobby poskutkowało. Rajcy dali się przekonać.

Wyszli z kokonów
Nie zapomniano o mieszkańcach. Koalicja pomogła zorganizować debaty 
społeczne w Starym Przedmieściu. Ich tematem była przyszłość jednego 
z ważniejszych i zabytkowych placów dzielnicy.

W auli cku – partnera Forum – zasiadło blisko 150 osób. Ludzie 
rozpoczęli dyskusję na temat tego, co mają za oknem, wyszli ze swoich 
kokonów – czterech ścian.

– W naszym Forum spotkali się ludzie, którym po prostu chciało się chcieć. 
I którym nadal chce się działać na rzecz wspólnoty. Doskonale się uzupeł-
niamy. Kiedy jakieś wydarzenie organizuje jeden partner, jest tam cała na-
sza koalicja. Pomagamy sobie nawzajem, ktoś udostępni salę, inny załatwi 
wykładowców, kolejny napisze wniosek o dofinansowanie pomysłu – opo-
wiada Anna Staruszkiewicz.

Kolejnym krokiem było poszukiwanie tożsamości miejsca i uświadomienie 
jego bogactwa mieszkańcom, żeby mogli się z nim identyfikować. O tej 
zabytkowej, choć od lat zaniedbanej części Gdańska prowadzili wykłady 
i debaty znani historycy. Z inicjatywy Forum powstała publikacja Szkice ze 
Starego Przedmieścia. Ludzie zaczęli się orientować, jaka była kiedyś i jaka 
może być ich dzielnica.

Ciekawie przygotowano również warsztaty komputerowe dla senio-
rów. Była to  międzypokoleniowa wymiana doświadczeń. Starszym osobom 
w eksploracji internetu towarzyszyli uczniowie jednej ze szkół, partnera 
Forum. 

– Pamiętam, że bardzo się zdziwiłem, obserwując wtedy naszą 
młodzież. Nastoletnie dziewczyny ubrały się nad wyraz elegancko, jak na 
studniówkę. Wiedziały, że reprezentują swoją szkołę, ale chciały też godnie 
przyjąć u siebie seniorów – wspomina dyrektor.

Ale uderzenie
Szefowa Forum w pigułce:  nauczycielka emerytka, silna osobowość, lubi 
grać pierwsze skrzypce. 

– Uczestnicząc w jednym  z projektów Gdańskiej Fundacji Innowacji 
Społecznych w zawiązanej Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych, uczyliśmy 
się, jak animować lokalną społeczność.

Zobaczyliśmy, jak trzeba działać. Że najważniejsze jest nawiąza-
nie bliskich kontaktów, przepływ informacji, poznanie zasobów dzielnicy. 
Wcieliliśmy więc te zasady także na naszym podwórku – wspomina Anna 
Staruszkiewicz.

W 2009 roku na Starym Przedmieściu zaczęła się tworzyć niefor-
malna koalicja.

– Kiedy działasz w pojedynkę, to nie będzie to miało silnego prze-
łożenia na otaczającą cię społeczność. To będzie jak wrzucenie małego ka-
myczka do wody, efektem będzie tylko ciche pluśnięcie. Ale kiedy łączysz 
się w grupę, wszystko się zmienia. Uderzasz niczym duży kamień, który 
rozbije taflę wody. Fala rozchodzi się daleko i szeroko – obrazowo tłuma-
czy Dariusz Różycki, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, jeden 
z partnerów Forum.

W Starym Przedmieściu rozprysk był potężny. Chęć współpracy 
wyraziło kilkanaście różnych instytucji: lokalne organizacje pozarządowe, 
niektóre z urzędów, szkoły, kościoły. Zawiązało się Forum. Obecnie tworzy 
go 13 podmiotów. Razem są dużo silniejsi niż każdy z osobna. 13>1 pasuje 
jak ulał.

Miejsce odcięte od serca
Samo zawiązanie koalicji nie rozwiązało oczywiście problemów Starego 
Przedmieścia. No właśnie, ale jakich problemów? Najpierw trzeba było je 
zdiagnozować. A później opisać i próbować je zneutralizować.

Przeprowadzona przez członków Forum diagnoza nie należała do 
optymistycznych. Wyszło na to, że wielu mieszkańców postrzega Stare Przed-
mieście jako miejsce, które wprawdzie leży niemalże w centrum miasta, ale…

– Tak naprawdę leży na uboczu, odcięte od serca Gdańska przez roz-
wiązania komunikacyjne. Mieszka tu dużo osób starszych i korzystających 
z pomocy społecznej. Ludzie nie znają bogatej historii Starego Przedmie-
ścia. Nie ma właściwie żadnej tożsamości z tym miejscem. Mieszkańcy są 
anonimowi, brakuje wspólnoty – bogata historycznie dzielnica, po wojnie 
zdegradowana, wymagająca rewitalizacji materialnej i społecznej – wspo-
mina Anna Staruszkiewicz.

Gdańsk
Województwo pomorskie



36 37

11
Kontakt:
Anna Staruszkiewicz
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum”
ul. Ogarna 26 
80-958 Gdańsk, skr. poczt. 320
tel.: (58) 765 19 76, 
503 660 681
e-mail: zamurami@wp.pl
www.fisk-forum.org.pl 

Okiem animatora regionalnego cal: 

Stare Przedmieście to przykład zmiany jakości życia mieszkańców  
jednej z części aglomeracji miejskich. Dotyczy osób starszych,  
kiedyś osamotnionych, teraz zaangażowanych w to, co wspólne, 
edukujących się, realizujących swoje pasje. 

Wnikliwy badacz dostrzeże jeszcze jedno ważne ogniwo zmiany  
zawarte w skrócie 13>1. Z matematycznego punktu widzenia  
jest to wartość oczywista, z punktu społecznego – przeniesiona  
w praktykę codziennego działania wartość wymagająca ludzkiego 
zaangażowania, dbałości o codzienne relacje i wzajemny szacunek. 

Przykład Starego Przedmieścia mówi, że wartość ta możliwa  
jest do uzyskania wówczas, gdy zbudowane zostaną pozytywne  
związki pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na wspólnym 
obszarze. Na Starym Przedmieściu 13>1 oznacza prężnie działające 
partnerstwo, oparte na życzliwości i wzajemnym poszanowaniu  
jego członków. W skład partnerstwa wchodzą instytucje publiczne, 
organizacje pozarządowe, podmioty biznesowe, Kościół.

Jakie korzyści płyną z tak ułożonej kooperacji? Lista jest długa.  
Przepływ informacji, brak dublowania działań, przestrzeń do wymiany 
poglądów, wspólne ustalanie celów i sposobów realizacji, dzielenie  
się zasobami oraz wspólny plan w odpowiedzi na realne, bliskie 
mieszkańcom potrzeby. Oprócz planu pojawia się tu działanie,  
które mieszkańcom dostarcza nowych usług. Pojawiają się miejsca, 

Kiedyś i dziś
Wspólnie z proboszczem pobliskiej parafii (równie partnerem Forum) udało 
się zagospodarować placyk nieopodal kościoła – zabytku klasy 0. Wniosek 
o dofinansowanie takiej rewitalizacji napisali oczywiście członkowie koali-
cji. – Teraz o to miejsce dbają sami parafianie. A seniorzy regularnie urzą-
dzają tam grillowanie pod gołym niebem. I turyści mają gdzie przysiąść –  
cieszy się Badowska-Średniawa.

Najwięcej jednak zrobiono dla seniorów. Klub (wycieczki szlakami 
historycznymi, jazdy konno, wspólne wyjścia na miasto, romantyczne space-
ry) i Gdańska Akademia robią furorę w  śródmieściu i poza nim ‒ o tutejsze 
możliwości rozpytują inni starsi wiekiem gdańszczanie. 

– Różnica jest kolosalna. Forum zaktywizowało starsze osoby, spra-
wiło, że chce nam się wspólnie działać. W klubie są panie, które przez wiele 
lat mieszkały na tej samej klatce, a nigdy ze sobą nie rozmawiały. A tu się 
poznały i teraz są nierozłączne. Przykłady integracji można mnożyć – mówi 
Barbara Badowska-Średniawa.

– Dobrze, że wygospodarowaliśmy miejsce, gdzie mogą się spotkać 
mieszkańcy. Kiedy idę ulicą, słyszę, jak ludzie mówią do siebie: „To spo-
tkamy się w klubokawiarence”, czyli właśnie tutaj. Cieszę się, że jesteśmy 
rozpoznawalni – komentuje Tadeusz Różycki.

Czas na skok 
Braki? Nie ma jeszcze strony internetowej z prawdziwego zdarzenia.  
Pisane w pocie czoła wnioski o kolejne dotacje (do miasta, do rządowych 
programów) dają nadzieję, że tym razem się powiedzie, że będzie za 
co kontynuować i rozwijać misję. Ale to loteria spędzająca czasem sen 
z powiek. Członkowie Forum przekonują, że mimo to trzeba podejmować 
próby. 

– Warto to robić, aby zobaczyć uśmiech ludzi. Seniorzy cieszą się, 
że od października znów ruszy ich Akademia. Że jest miejsce, gdzie mogą 
być aktywni, wyjść ze smugi cienia. Zawiązać przyjaźnie, poznawać nowe 
osoby. Owszem, jako kierownik instytucji mogę pracować od 8 do 16 i się 
nie przejmować. Ale co z tego? My chcemy pracować inaczej – przekonuje 
Tadeusz Różycki.

– W ogóle ta rozmowa trwa trochę długo, jak tak dalej pójdzie, 
to nie zdążę dokończyć wniosku o dofinansowanie aktywności międzypo-
koleniowej – uśmiecha się Anna Staruszkiewicz. – Brak czasu to standard 
w naszej rzeczywistości. Nawet z chorą nogą nie bardzo mam kiedy iść do 
lekarza.

Gdańsk
Województwo pomorskie
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Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum
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w miejscu. To, czego możemy życzyć liderom  
i wszystkim zaangażowanym w proces dokonywania zmiany  
społecznej na Starym Przedmieściu, to dalsze budowanie  
zdolności współdecydowania i angażowania mieszkańców.

w których mieszkańcy mogą otrzymać realną pomoc, będącą  
wynikiem oddolnych działań. 

Partnerstwo na Starym Przedmieściu zostało przypieczętowane 
podpisanym porozumieniem, bazuje na posiadanych w obrębie 
partnerstwa zasobach osobowych i instytucjonalnych. Nie zawsze  
jest to praktykowane, jednak w przypadku Starego Przedmieścia  
uroczyste podpisanie porozumienia o woli współdziałania nabrało 
szczególnej mocy. Przypieczętowało pierwszy sukces będący  
zapowiedzią, jak dowiedzieliśmy się z relacji, kolejnych  
konsekwentnych działań partnerstwa opartych na wymianie  
zasobów.

Przykład Starego Przedmieścia mocno akcentuje jeden  
z filarów modelu aktywnych społeczności – współpracę.  
Stał się on fundamentem i doskonałym punktem wyjścia do  
uruchamiania kolejnych wymiarów aktywnych społeczności,  
takich jak chociażby partycypacja mieszkańców. Przejawem  
budzącego się społecznego głosu są tu debaty z licznym  
udziałem mieszkańców. Wiodącym tematem stało się na  
Starym Przedmieściu planowanie przestrzenne. 
 
Do niedawna wydawać by się mogło, że temat ten był zastrzeżony 
wyłącznie dla urbanistów i urzędów. Tu sale spotkań są wypełnione  
po brzegi, bo mieszkańcy Starego Przedmieścia zaczynają  
postrzegać swoją dzielnicę nie tylko przez pryzmat miejsca  
zamieszkania, ale przede wszystkim przez pryzmat wspólnego  
sąsiedztwa i związanych z nim wyzwań. 

Stare Przedmieście jawi nam się jako społeczność solidarna,  
troskliwa, posiadająca sieć wsparcia dla ludzi, którzy tej pomocy 
potrzebują. 

Współodpowiedzialność za współmieszkańców, czerpanie z dziedzictwa 
kulturowego i dzielenie zasobów stają się wyróżnikiem, a zarazem 
źródłem siły społecznej, jaka na Starym Przedmieściu została obudzona. 
Została ona odnaleziona i uruchomiona dzięki sztuce animacji, która 
polegała na zgromadzeniu ludzi w jednym czasie i miejscu oraz skupieniu 
uwagi na tym, co wspólne. Aktywna społeczność nie zatrzymuje się 

Gdańsk
Województwo pomorskie

13 do 1
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum
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Kim byli nowi lokatorzy? To Fundacja flap People oraz artyści, wo-
lontariusze i uczestnicy organizowanego przez Fundację Podwórkowego 
Domu Kultury, zafascynowani ideą upcyklingu, czyli nadawania starym, 
zużytym przedmiotom nowych funkcji. 

Upcykling to przerabianie starego na nowe, często w twórczy, za-
bawny, zaskakujący sposób.

Mieli pomysł: znaleźć miejsce z duszą, z historią, i je wykorzystać.
Michał Strokowski z fundacji ma na swoim koncie już kilka podob-

nych inicjatyw: Białostocką Węglówkę czy Supraską Tkalnię. 
Kamienica przy ulicy Warszawskiej 5 doskonale się do tego nada-

wała. Zwłaszcza że magistrat zaczął snuć plany wyburzenia budynku oraz 
budowy parkingu w tym miejscu. Plany tylko zmotywowały artystów.  
Rozmawiali ze wspólnotą mieszkaniową i Zarządem Mienia Komunalnego. 
Na kilka miesięcy udostępniono im puste podwórko oraz lokal w budynku. 
Zaczęli zmieniać.

Wspomnienia o białych krawężnikach
Zmieniali też mieszkańców. Bardzo pomocna okazała się jedyna mieszkanka 
kamienicy – pani Irena (mieszka tam nieprzerwanie od czasów wojny). 

Michał Strokowski tak wspomina pierwsze spotkanie z nią: 
– Nie byłoby tych wszystkich gości, gdyby nie pani Irena. Utrzymuje 

jeszcze kontakty z wieloma osobami, miała do nich telefony. Zaprosiliśmy, 

Karolina Poczykowska 
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Żółtodzioby ocalić od zapomnienia

Dotychczas za bramę podwórka przy ulicy Warszawskiej 5 mało kto za- 
glądał. A potem nagle zajrzał ‒ upcykling.

Podwórkowa kultura
Przedwojenna kamienica z czerwonej cegły wyglądała na opuszczoną i za-
pomnianą. No dobrze, czasem zaglądali tu pasjonaci historii lub miłośnicy 
trunków z procentami. Do lata 2012 roku. 

Właśnie wtedy podwórko otrzymało drugie życie. Pojawili się nowi 
lokatorzy. 

Nowi lokatorzy natychmiast zabrali się do wprowadzenia zmian. 
Opuszczone podwórko i ogród zmieniły swoje oblicze. Stare wanny, garn-
ki, kalosze nadały się na doniczki do kwiatów, opony samochodowe po 
zaopatrzeniu w pokrywy posłużyły za siedziska widowni teatralnej, scenę 
zbudowano z palet. 
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2 2Żółtodzioby ocalić od zapomnienia
Fundacja Flap People

– Każde miejsce może zainspirować. Idea Podwórkowego Domu 
Kultury jest taka, że to nie jest jedno miejsce. Jeżeli stałoby się tak, że nie 
moglibyśmy tu zostać z jakiegoś powodu, poszukalibyśmy sobie jakiegoś 
innego podwórka. I tam zaktywizowalibyśmy mieszkańców, obudzilibyśmy 
ich – tłumaczy Mateusz Tymura.

Ocalono, ale tylko na lato. Czy to wystarczy? Działania Fundacji 
Flap People zachęciły władze miasta oraz lokalnych historyków, dziennika-
rzy, pasjonatów do myślenia i dyskusji na temat przyszłości ulicy Warszaw-
skiej w Białymstoku. Przetrwała II wojnę światową, ale jej rewitalizacja, 
która ropoczęła się na przełomie XX i XXI wieku, jest eksperymentem nie-
udanym. Miasto nie ma wizji, jakby nigdy na podwórka nie zaglądało. Może 
teraz na inne też zajrzy upcykling?

 „Potrzebny jest kompleksowy pomysł na Warszawską. Potrzebny 
jest pomysł na ulicę, którą miasto powinno się chwalić. Na którą powinno 
przyciągać turystów. Dotychczasowe działania na niewiele się zdały (...). 
Trzeba znaleźć patent na Warszawską! W magistracie nikt go nie ma” –  
napisał Andrzej Kłopotowski na łamach „Gazety Wyborczej”.

Kontakt:
Michał Strokowski 
Fundacja Flap People
e-mail: prokadencja@o2.pl
http://michalstrokowski.pl/dom.html

Okiem animatora regionalnego cal:

Podwórkowy Dom Kultury to swoisty manifest, protest i sprzeciw: 
nie burzcie, nie komercjalizujcie przestrzeni. Spójrzcie na jej historię, 
zakorzenienie, na emocje i potrzeby mieszkańców. W bardzo krótkim 
czasie udało się zbudować małą wspólnotę oraz zebrać wokół tej  
idei całą rzeszę zwolenników. Było to możliwe dzięki kreatywnemu 
działaniu, które stanowiło kontrpropozycję dla czysto komercyjnego 
podejścia samorządu – bez wglądu w potrzeby mieszkańców,  
bez szacunku dla historii oraz emocji związanych z historią ludzi. 

Głos i działanie aktywistów z Podwórkowego Domu Kultury  
pokazują włodarzom odpowiedzialnym za Białystok, że XIX-wieczna 

kogo tylko się dało, i przyszli. Pamiętam, jak było kiedyś, gdy szedłem tu 
jakiś czas temu, patrzyłem na to podwórko i myślałem sobie: pewnie nic 
się nie da zrobić. A pani Irena, z którą zagadałem, powiedziała: „Naprawdę 
chcecie to miejsce ożywić? To damy radę”.

Zmieniać chcieli nie tylko mieszkańcy. Przyłączały się osoby, które 
kiedyś tu mieszkały, oraz ich potomkowie. A także ci, którzy po prostu 
uważają to miejsce za ważne. Spotkanie z mieszkańcami kamienicy, którzy 
często nie widzieli się przez dziesięciolecia, z ich sąsiadami oraz z history-
kami było jednym z elementów działań w Podwórkowym Domu Kultury. 
Przyjeżdżali i opowiadali. O kamienicy i jej historii.

Opowiadali o początkach. Jej dzieje sięgają początków XIX wieku. 
Najpierw należała do żydowskich rodów kupieckich. Znajdowała się tam 
farbiarnia, później tkalnia. W 1891 roku budynek kupiła Białostocka Straż 
Ogniowa. Opowiadali o pożarze. O Żydówce ukrywającej się tam w czasie 
wojny, a później zabitej przez Niemców. Wspominali prl: społeczne biele-
nie krawężników, wspólne oglądanie telewizji (telewizor był wtedy dobrem 
luksusowym). 

Zapisali te wspomnienia, a potem wykorzystali w spektaklu „Histo-
ria naszego podwórka – miejska gra w teatr przedmiotu”. W kilku etiudach 
opowiadali o tym, co pamiętają czerwone cegły. 

– Trzeba ocalić od zapomnienia. Są ludzie, którzy by takie miejsca 
najchętniej unicestwili. A chyba nie o to chodzi. Takie miejsca trzeba sta-
rać się zamienić na coś lepszego, wyremontować, odnowić, dodać skrzydeł. 
Sądzę, że my dodajemy temu miejscu skrzydeł. I chyba skutecznie – mówił 
reporterom „Kuriera Porannego” Mateusz Tymura, reżyser pracujący przy 
spektaklach.

Ocalone na lato
Specjalnie z tej okazji reaktywowały się tutejsze zespoły z lat 60.: „Diamen-
ty” i „Żółtodzioby”. Podwórko znowu ożyło. Spektakl, muzyka oraz tańce 
w plenerze mimo chłodnego wieczoru zainteresowały kilkudziesięciu bia-
łostoczan. Można powiedzieć: niewielu. Ale w tym samym czasie kilka ulic 
dalej odbywało się duże kulturalne wydarzenie, promowane i dotowane 
przez miasto.

Zapomniane podwórko do wyburzenia przez lato stało się miejscem 
wydarzeń artystycznych.

Były pokazy tańca z ogniem, spektakle, koncerty, nawet cyrkowcy 
„Zirkobaja”, kuglarze. Ulotki i plakaty rozlepiane na mieście. Wieść rozno-
siła się pocztą pantoflową.

Białystok
Województwo podlaskie
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Ewa Chromniak 
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych bis

Ludzie Księgi

K sięga mówi, że najbliżej nas jest świat spraw sąsiedzkich. I że ksiądz 
patrzy na parafian jak na członków rodziny. A wiadomo, że krewni nie 

zawsze są powodem do dumy. Księgę zebrali mieszkańcy Pogorzyc.
Sołtyska Zdzisława Musiał jest dumna. 
– Są i gołębnicy, i sportowcy, i pasjonaci haftu, i chórzyści, a wśród 

nich i młodzi, i starzy. Kogo u nas nie ma – mówi. Ale dlaczego tylko ona 
ma być dumna?

Pół roku trwały prace nad Księgą. Pani Zdzisława jednak jest wy-
trwała. Kiedy się za coś zabierze, to musi być skończone na czas. Jeśli trze-
ba, ładnie prosi, ale i do pionu postawić potrafi. 

– Teraz nawet w urzędzie mówią, że Księga jest świetna – mówi 
sołtyska – Ale po prawdzie, są też uwagi krytyczne: że nie pokazaliśmy tego 
czy tamtego. Ale to przecież początek.

1.
Mówią, że Pogorzyce to specyficzna miejscowość. Leżą obok Chrzanowa, 
40-tysięcznego miasta w zachodniej Małopolsce. Mieszkańcy rozsiani są po 
różnych częściach wsi, która jest rozciągnięta w terenie i ma kilka przysiół-
ków. Jest więc dół i góra Pogorzyc, są Podstoki i Ukraina. Ludzie w naturalny 
sposób się dzielą i tworzą mniejsze społeczności. Przybywają też nowi miesz-
kańcy – osiedlają się tu lepiej sytuowani mieszkańcy Chrzanowa. Jest jeszcze 
jedna grupa, ci z mieszkań socjalnych. Gmina odnowiła ulegające zniszczeniu 
zabudowania starego dworu i sprowadziła nowych lokatorów. Bywa, że sta-
rzy odnoszą się do nowych nieufnie i podejrzliwie. 

– Mówią, że ci z dwora piją. Ja im na to: chwileczkę, nasi też piją! – 
komentuje pani sołtys. – Tam też porządni ludzie mieszkają, a i u naszych 
przywary są!

W Pogorzycach stare przyzwyczajenia splatają się z nawykami 
nowych.

– Może niektórzy chcieliby przenosić miejskie wzorce na naszą wieś, 
ale inni z kolei są bardzo zadowoleni i chcą się zasymilować, angażują się 

kamienica należąca do zasobów miasta to nie tylko problem, studnia  
bez dna obciążająca budżet, lecz także potencjał do wykorzystania  
(pomysł na adaptację kamienicy został podany przez realizatorów 
projektu) – realny potencjał historyczny, turystyczny, kulturowy 
i społeczny. To takie obiekty tworzą klimat miasta. Wskazują na jego 
wyjątkowość i atrakcyjność, także turystyczną. Ten głos przyciągnął  
całą rzeszę ludzi – koncepcja ochrony kamienicy została poparta  
przez liderów organizacji, część osób odpowiedzialnych za ochronę 
zabytków, historyków. Działania Podwórkowego Domu Kultury pokazują, 
że w bardzo krótkim czasie możliwe jest osiągnięcie realnych efektów. 
Recepta na sukces: doświadczony lider, odwaga, współpraca i otwartość 
na ludzi. A także – w tym przypadku to czynnik kluczowy – jasno 
określony cel.

Żółtodzioby ocalić od zapomnienia
Fundacja Flap People
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walking. (…) Mało jest w tej księdze o pieniądzach i chorobach. Prawie 
nic o rozczarowaniach. Jest za to dużo o dumie ze swojego życia i z życia 
bliskich ludzi” (tak zapisała w Księdze Anna Miodyńska z Małopolskiego 
Instytutu Kultury). 

Tak powoli w Pogorzycach powstała multimedialna księga miejsco-
wości. Teraz w internecie można przeczytać niezwykłe historie zwykłych 
ludzi, mieszkańców Pogorzyc. Mieszkańcy sami przeprowadzali wywiady. 
Pani sołtys rozmawiała z księdzem proboszczem, przewodnicząca kgw ze 
swoim wnukiem, a najstarszy kibic z najstarszym sportowcem.

4.
Małgorzata Zbroszczyk, bibliotekarka: – Księga multimedialna Pogorzyc po-
kazuje miejscowość nie przez pryzmat historii, walorów turystycznych czy 
zabytków, lecz przez rozmowę. Zwykli ludzie, opowiadając o swoich dniach 
powszednich, stają się niezwykłymi bohaterami społeczności lokalnej. Stąd 
tytuł Księgi: Zwykli Niezwykli. Rozmowy zostały spisane i są przedstawione 
w Księdze z zachowaniem cech języka mówionego. Księgę można czytać, 
wybierając interesujące artykuły ze spisu treści, lub przeglądać ze strony na 
stronę jak album w tradycyjnej oprawie książkowej. Rozmowy uzupełniają 
zdjęcia i rysunki młodych mieszkańców Pogorzyc.

Pani sołtys się odgraża: – Przecież jest już pomysł stworzenia drugiej 
części księgi!

Nie wszyscy we wsi wierzyli, że się uda. Dwa lata wcześniej przy 
pracach nad Planem Odnowy Miejscowości społeczność też się zmobilizo-
wała, wiele osób się zaangażowało, ale z planu nic nie wyszło. Dla rady 
sołeckiej jest bezużyteczny, bo rada nie ma osobowości prawnej i nie może 
samodzielnie realizować jego zapisów. Tym razem jednak wysiłki zostały 
nagrodzone. 

Ludzie (nie tylko pogorzycanie) Księgę odwiedzają i czytają. A pew-
nie niektórzy też trochę jej bohaterom zazdroszczą. Ale jak deklaruje pani 
sołtys, bohaterzy Księgi nie przybrali pozy lokalnych celebrytów: – Nasze 
życie się nie zmieniło, żyje się, jak żyło, z sąsiadami normalnie się rozmawia.  
Co najwyżej ludzie mają pretensję do niektórych osób opisanych w Księdze, 
że się wcześniej nie pochwalili, że takie umiejętności i dokonania w ży- 
ciu mają.

5.
„Jakby tyle mieszkańców było w jakiejś parafii na Podhalu, to byłoby w nie-
dzielę na mszach trzy razy więcej ludzi w kościele niż u nas (…). Ale ja 

w życie parafii, ich dzieci są u nas ministrantami, należą do scholi. Nasz 
piękny „wsiowy” zwyczaj troski o kościół, sprzątanie i dekorowanie go 
przez mieszkańców, jest przecież okazją do zacieśnienia więzi sąsiedzkich, 
a czasami okazją do poznania się z nowymi sąsiadami – tak mówi za Księgą 
ksiądz proboszcz.

2.
Sołtyska Zdzisława Musiał podkreśla: – Musimy zadbać o jedność wsi, nie 
może być podziałów, odkąd jestem sołtysem, podkreślam to. Ksiądz się 
śmieje, że teraz (po ostatnich wyborach sołeckich) cała władza na dole.  
Ja mówię: jak to, przecież ksiądz na górze mieszka!

Nowi ludzie integrują się, są członkami rady sołeckiej i parafialnej, 
pomagają pisać projekty. Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Pogorzanka” 
Artur Kumala potwierdza: – Nowi chcą pomóc. A podział góra – dół powoli 
się zaciera, młodzież się już lepiej dogaduje niż kiedyś. Nastaje zmiana. 
Choć jak to w takiej materii bywa, wymaga to czasu. Duże znaczenie mają 
perswazja i upór pani sołtys oraz wysiłki innych liderów lokalnych. 

– Chcę coś zrobić, żeby ludzi zjednoczyć. Nasza osp organizuje co 
roku festyn integracyjny, trzeci rok już to robimy. Chcę, żeby się wpisał 
na stałe w kalendarz Pogorzyc i naszą historię lokalną – deklaruje prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej Tomasz Tyborowski. 

3.
Inicjatywa multimedialnej księgi przyszła do Pogorzyc z biblioteki. Na po-
czątku nie było lekko: sołtyska z lokalną bibliotekarką Małgorzatą Rożko-
wicz zastanawiały się, kogo zaprosić do współpracy. Trzeba było stworzyć 
zespół dziennikarski. 

„Na początku trochę z łapanki to było, w efekcie zostało kilka osób 
(…) i chodziliśmy na przesłuchania, młodzi też się zmobilizowali, zdjęcia 
robili (…). Poszliśmy na żywioł – nie było scenariusza. Założenie było takie, 
że rozmowę można powtórzyć, gdyby coś nie wyszło. Każde następne pyta-
nie wychodziło samo z rozmowy i jakoś to szło” – mówi Księga.

Mówi też o tym, że „najbliżej nas jest świat spraw sąsiedzkich: nie-
obojętnych, bogatych w szczegóły i odniesienia. Bardzo tutejszych i bardzo 
uniwersalnych jednocześnie. Ksiądz patrzy na parafian jak na członków ro-
dziny: a wiadomo, że krewni nie zawsze są powodem do dumy. Próbujemy 
ich zrozumieć i żyć wspólnie dalej. Kobiety są silne, a nawet bojowe, co 
nie przeszkadza im zajmować się wypiekami, ogrodem i haftem. Dziew-
czyny wstępują do Ochotniczej Straży Pożarnej, a ich babcie trenują nordic 
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do ludzi trafić, tak mi się wydaje. Miałem być tylko do pomocy, a po trzech 
miesiącach zostałem prezesem!”. 

7.
Stowarzyszenia przez trzy lata zintegrowały się i zaktywizowały. Wcześniej 
były w uśpieniu, na papierze. Teraz zrobiła się mocna grupa liderska.  
Lokalne organizacje gromadzą wokół siebie aktywnych młodych i trochę 
starszych. Zmianę widać nie tylko po wzrastającej liczebności członków, 
lecz także po ich sukcesach i dokonaniach. Powstały nowe drużyny spor-
towców i strażaków, bo lokalni liderzy znaleźli pomysł na młodych. „Jak się 
młodych przyciąga do siebie?” – analizuje w Księdze Tomasz Tyborowski, 
prezes osp. „Ja jestem zakręcony w tym, co robię! Jestem zawodowym 
strażakiem, pełne uzbrojenie wożę w prywatnym samochodzie. Jeśli coś 
robię, to na maksa. Żeby coś zyskać, trzeba coś dać. Jeździłem po spon-
sorach, żeby im (młodym) kupić mundury, wtedy jest inaczej, bo uczymy 
się szacunku do tego munduru. W straży są twarde zasady, ze mną można 
konie kraść, ale po służbie. Oni sami wybierają, nikt ich nie trzyma na 
siłę”. Kiedyś osp w Pogorzycach nie cieszyła się najlepszą opinią, po kilku 
miesiącach po reorganizacji pogorzyccy strażacy zajęli pierwsze miejsce 
w zawodach gminnych, a drugie w powiatowych. Młodzi strażacy uczest-
niczą w obozach szkoleniowych, ale też współorganizują wydarzenia dla 
społeczności. Uczą się pomocy ludziom w ekstremalnych sytuacjach oraz 
współpracy z innymi organizacjami i brania współodpowiedzialności za 
swoje miejsce zamieszkania – Pogorzyce. Są wśród nich przyszli społecz-
nicy, liderzy lokalni. „Trzeba zobaczyć, kto ma jakie dyspozycje, my ich 
sprawdzamy” – deklaruje Tyborowski i dodaje: „Często dziewczyny bardziej 
się angażują, jak przyszło przygotować teren pod jubileusz, to chłopcy bocz-
kiem, a dziewczyny łopata, siekiera i do roboty. Jak chcą, to proszę bardzo, 
ja nie daję im forów.(…) Kobieta ma inne spojrzenie na różne sprawy, może 
widzieć inaczej, lepiej… Są już kobiety w zarządach osp, może również 
w naszym kiedyś będą?”.

8.
Pogorzycka młodzież gromadzi się również wokół Kościoła. „Udało nam 
się założyć Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży” ‒ opowiada ksiądz pro-
boszcz Jacek Miodek. „Ma ono osobowość prawną. Jest to organizacja, 
która ma wychodzić do młodzieży, ma im zagospodarować godziwie czas 
i oczywiście służyć Bogu i Ojczyźnie (...). Systematycznie się spotykają, 

myślę, że na tych, co się deklarują jako wierzący i praktykujący, można 
polegać bardziej niż na ludziach gdzieś w innych miejscowościach, gdzie 
duszpasterzowałem (…)” (ksiądz proboszcz Jacek Miodek).

Sołtyska wsi Zdzisława Musiał dodaje: „Odkąd zebrała się grupa 
liderska, ludzie nas obserwują, oceniają i komentują, nie zawsze dobrze, ale 
jak coś złego się we wsi dzieje, umieją się zintegrować i zadziałać. Tak było 
z groźbą likwidacji szkoły. Trzy lata ją zamykali i co roku szliśmy całą wsią 
w jej obronie, zawsze znalazło się coś, co zastopowało jej likwidację, jakiś 
przepis prawny, niedopatrzenie. Teraz szkoła jest już bezpieczna. Udało się 
nam namówić gminę, żeby podarowała budynek Fundacji Viribus Unitis, 
która przejęła placówkę, ale ta musi go przeznaczyć na cele prowadzenia 
szkoły. Dyrektor na naszą prośbę zgodził się również zachować w szkole 
filię biblioteki miejskiej oraz udostępniać pomieszczenia na potrzeby wsi, 
ale staramy się tego nie nadużywać”. 

Jednak z wyjątkiem nadzwyczajnych sytuacji mieszkańcy – w oce-
nie pani sołtys – wykazują zbyt małe zainteresowanie wsią. „Powinni po-
kazać, że stoją murem za sołtysem, gdy zapraszam w sprawach wiejskich 
wyższe władze. Nie ma zbyt dużo samodzielnej inicjatywy i poczucia od-
powiedzialności za miejsce zamieszkania. (…) Ale uważam, że ludzie sami 
muszą chcieć, poczuć potrzebę włączenia się w sprawy wsi, w działania 
społeczne. I to się coraz więcej dzieje, szczególnie wśród młodych, dzięki 
działalności organizacji osp i lks-u. Nic na siłę!”

6.
Wszystko zaczęło się od małej prowokacji. 

„To była prowokacja, to pismo – przyznaje Zdzisława Musiał –  
ale chciałam to załatwić formalnie. Mój poprzednik był sołtysem oraz zało-
życielem i prezesem we wszystkich naszych stowarzyszeniach – Kole Węd-
karskim, osp i lks-ie. I chwała mu za to! Ale z przyczyn oczywistych nie 
mógł ogarnąć wszystkiego, więc organizacje nie wykazywały się specjalną 
aktywnością. Jak zostałam wybrana na sołtysa w 2008 r., zdecydowałam, że 
tak nie może być dalej. Napisałam pismo do wszystkich stowarzyszeń z za-
pytaniem, jaką działalność prowadzą. I poszła reorganizacja kolejno w or-
ganizacjach. Do lks-u dużo nowych członków się zapisało i mamy drużynę 
trampkarzy. Dwa lata temu nastała rewolucja w osp, teraz mamy Młodzie-
żową Drużynę Pożarniczą.” Tomasz Tyborowski, prezes osp, relacjonuje: 
„To, że ja jestem tutaj w straży, to wyszło z przypadku. Który górnik po 
szychcie idzie dorabiać na kopalnię? Trzeba kiedyś odpocząć, a ja zajmuję 
się teraz strażą 24 godziny na dobę.(…) Jestem taką osobą, która potrafi 
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e-mail: regionalia@mbp.chrzanow.pl 
Multimedialna Księga Pogorzyc:  
www.pogorzyce.neostrada.pl 

Okiem animatora regionalnego cal:

Głównym motorem zmiany dokonującej się w Pogorzycach są ludzie 
działający na rzecz lokalnego środowiska: sołtys wsi, ksiądz proboszcz, 
szefowie organizacji społecznych. Odkąd, jak mówią, stworzyła się  
grupa liderska, pogorzycki świat przyspieszył. Organizacje społeczne 
zyskały nowego ducha – włączają młode pokolenie, kształcą nowych 
liderów i świadomych obywateli Pogorzyc. Liderzy widzą korzyść 
we współpracy, wiedzą, że wspólnie mogą więcej – lepiej ich słychać 
i widać w gminie. I tak się dzieje. Jednoczy ich przekonanie, że trzeba 
w Pogorzycach dążyć do jedności, walczyć z podziałami dół – góra,  
starzy – nowi, młodzi – starzy. Nie ma co się wdawać w stare waśnie, 
razem trzeba budować nową rzeczywistość, łączyć, nie dzielić.  
Łączą ich również wspólne plany – chcą uzyskać finansowe wsparcie 
ze strony gminy dla pomysłu wybudowania świetlicy, miejsca spotkań 
wspólnego dla wszystkich. Mają więc wspólny, jednoczący ich cel.   

Ważną rolę w rozwoju społeczności lokalnej w Pogorzycach  
odgrywają również działania Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chrzanowie prowadzone za pośrednictwem jej filii. Małgorzata 
Zbroszczyk, kierownik Działu Informacji Regionalnej, tak opisuje 
aktywność biblioteki: „Na wsiach w naszej gminie nie ma domów  
kultury, biblioteka jest w zasadzie jedynym miejscem, gdzie ludzie  
mogą się spotkać. Chcielibyśmy angażować mieszkańców w działania 
społeczne na co dzień, szczególnie te związane z lokalną kulturą. 
Dotychczas mieszkańcy aktywizują się tylko, gdy coś złego we wsi się 
dzieje i trzeba protestować. My to chcemy zmienić!”. Biblioteka bierze  
na siebie rolę animatora, uzupełniając tym samym wysiłki lokalnych 
liderów. Proponuje, inspiruje, zaprasza i włącza do współpracy 
mieszkańców. I tak było z Multimedialną Księgą Pogorzyc – propozycja 
wyszła od biblioteki, a lokalni liderzy ją podchwycili i wspomogli 
w realizacji. Praca nad Księgą mocno angażowała mieszkańców.  
Wcielili się oni w rolę dziennikarzy – sami dobierali rozmówców  

przygotowują przedstawienia, np. w zeszłym roku podczas Gorzkich Żali 
wystawiali w kościele spektakl Sąd nad Nieśmiertelnym (…). Jest też coś dla 
ciała: udało nam się siłownię zorganizować. Chłopaki przychodzą i ćwiczą” 
(za Księgą Pogorzyc). 

Starsze aktywne mieszkanki Pogorzyc działają w Grupie Obrzędo-
wo-Śpiewaczej „Pogorzycanki”. Członkinie Grupy – Irena Jarczyk i Krystyna 
Bolek – opisują: „W gminie są cztery grupy obrzędowo-śpiewacze, w tym 
my. Wspólnie tworzymy stowarzyszenie i współpracujemy – na konkursy 
jeździmy, organizujemy majówki, wigilie, dożynki (…). Ostatnio prezento-
wałyśmy obrzęd pieczenia chleba, była telewizja z Chrzanowa. (…) Corocz-
nie uczestniczymy w kilkunastu imprezach, nie da się ukryć, mamy sporo 
pracy!”. A pani Krystyna, przewodnicząca grupy, dodaje: „Kiedyś było nas 
więcej, teraz zostały same społecznice. A młode nie chcą, bo młodzież się 
wstydzi, że rówieśnicy będą się śmiać, że chodzą ze starymi babami. Teraz 
do straży jest moda, mundur dostają”. 

9.
Pogorzyce się zmieniają. „Nawet pan burmistrz na zebraniu wiejskim po-
wiedział, że widać nas w gminie, współpracujemy i wiemy, czego chcemy” –  
komentuje pani sołtys. Organizacje współdziałają ze sobą na co dzień i od 
święta – dosłownie, razem planują i organizują święta i obchody na wsi. 
W tym roku dożynki gminne, w zeszłym 10-lecie Ochotniczej Straży Pożar-
nej, w tym roku jeszcze podobny jubileusz Ludowego Klubu Sportowego, 
poza tym stały festyn z inicjatywy osp. Kilka lat temu połączył ich Plan  
Odnowy Miejscowości, przy jego przygotowaniu zgłaszali potrzeby ze swoje-
go podwórka. Teraz jednoczy ich wspólne marzenie – wybudowanie świetlicy 
środowiskowej z zapleczem dla osp. Inicjatywa powstała już rok temu, na 
10-lecie straży zrobili wizualizację projektu i kosztorys, a potem wręczyli 
władzom. 

Na razie na drodze stanął im kryzys, ale – jak deklarują – łatwo się 
nie dadzą.

Kontakt:
Małgorzata Zbroszczyk
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
Dział Informacji Regionalnej 
ul. Broniewskiego 10c  
32-500 Chrzanów
tel.: (32) 763 27 48
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Karolina Poczykowska 
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Wszyscy święci na blokowiskach

C zy znają swoich sąsiadów? Albo czy mają potrzebę bliskości z człowie-
kiem zza ściany? Jego łóżko znajduje się 30 centymetrów od ich łóżka. 

Czy to wiedzą?

Jak działa płyta?
Kilka klatek razy 11 pięter i jeszcze 2 drzwi. To około 120 mieszkań. 100 miesz- 
kań razy 3 pokoje razy 1 osoba w każdym pokoju – około 360 miesz-
kańców. 360 razy 11 wieżowców – około 4 tysięcy osób. Chodzą swoimi 
ścieżkami, palą światła, śnią sny. Ale czy lubią to miejsce? Swoją okolicę? 
Czy czują się dobrze, tożsami z miejscem? Czy znają swoich sąsiadów? Albo 
czy mają potrzebę bliskości z człowiekiem zza ściany? Mają? Jego łóżko 
znajduje się 30 centymetrów od ich łóżka. Czy to wiedzą?

Tak pytała Marta Jasińska, inicjatorka projektu „Święci na blo-
kowiskach”. Potem w windzie, na klatce schodowej, w suszarni wysta-
wiła zdjęcia, obrazy, wiersze. – Sztuka była pretekstem. Żeby spojrzeć 
na mrówkowce i zapytać: jak ta wielka płyta na mnie działa? – mówi 
Marta Jasińska. Zaczęło się od książki. Książka nazywała się Żywoty 
świętych osiedlowych. Opowiadała o typowych mieszkańcach postkomu-
nistycznych osiedli, a napisała ją Lidia Amejko. Marta Jasińska prze-
czytała książkę o świętych, a potem pomyślała, że przecież sama jest 
z blokowiska.

Nostalgia wieżowców
Osiedle Piaski przy ulicy Waszyngtona w Białymstoku ma wyraźne gra-
nice. 11 ogromnych, wieloklatkowych wieżowców, każdy po 12 kondy-
gnacji. Zostały wybudowane w centrum miasta na przełomie lat 70. i 80. 
Żeby powstały, zburzono kawałek starego świata – przedwojenne domy 
mieszkalne. Drewniane, takie jakie bywały w Białymstoku. Zniszczono 
uliczki. Na uliczkach mieszkały kiedyś i mieszały się jak w tyglu kultury. 
Eugeniusz Hryniewicki w pierwszym biuletynie osiedla z 1990 roku pisał: 
„Chciałbym, aby dzisiejsi mieszkańcy piasków, podlewając kwiatki na 

spośród swoich sąsiadów, przeprowadzali i spisywali wywiady. Zrobili  
coś ważnego dla siebie i dla swojej miejscowości. Bo przecież dzięki 
Księdze „zwykli” mieszkańcy stali się „niezwykli”, a to dobry powód  
do dumy ze swoich sąsiadów i społeczności. Multimedialna Księga buduje 
wśród pogorzycan świadomość tożsamości miejsca, w którym przyszło 
im żyć. Poza tym tworzy ona atrakcyjny wizerunek miejscowości, a to 
motywuje mieszkańców do włączania się w kolejne biblioteczne i nie 
tylko biblioteczne inicjatywy. 

Biblioteka stawia sobie za zadanie ciągłe podsycanie energii 
i inspirowanie do działania mieszkańców Pogorzyc. „Przecież nie  
możemy po Księdze nic nie robić. Nasza obecność jest konieczna,  
musimy ośmielać mieszkańców i zachęcać do dalszych działań, 
i edukować” – deklaruje Małgorzata Zbroszczyk. Od stycznia biblioteka 
rusza z Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej. Mieszkańcy mają  
dużo cennych zbiorów, chodzi o to, żeby je udokumentować i pokazać  
szerszej publiczności i w ten sposób stworzyć interaktywną, przeplataną 
wątkami osobistymi historię Pogorzyc. Biblioteka chce, aby mieszkańcy 
włączyli się w digitalizację zbiorów, organizuje dla nich warsztaty 
dokumentalistów, podczas których nauczą się m.in. korzystać 
z bibliotecznego skanera. Za decyzją włączenia mieszkańców stoi  
nie tylko szara proza życia (niska obsada etatowa filii biblioteki 
w Pogorzycach), lecz także przekonanie, że oddanie mieszkańcom  
części odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia wyjdzie im  
na dobre.

Ludzie Księgi
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
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– To było mieszkanie magiczne – opowiada Marta Jasińska. –  
Miało wejście nie od klatki schodowej, ale od ogrodu. Ludzie szybko poczuli 
się jak u siebie. Przyszli ci, u których zwyciężyła ciekawość. Potrzebowali 
jednak czasu na to, by się oswoić. Że takie miejsce jest, że można się do 
niego wybrać. Tak już jest, że spotkanie z osobą, którą widzi się często, ale 
z którą rozmawia się jedynie zdawkowo, jest wyjątkowo trudne. Wymaga 
przekroczenia pewnego rodzaju progu intymności.

Przychodzących do magicznego mieszkania Marta Jasińska nama-
wia do warsztatów multimedialnych Tymczasowego Klubu Osiedlowego 
„Między blokami”. 

Zbierali dźwięki blokowiska: szum windy, trzaskanie drzwi, szczeka-
nie psów, śmiech dzieci. Fotografowali mieszkańców i okolicę, pisali wier-
sze. Nagrywali wypowiedzi o życiu w bloku. 

– Sztuka stała się narzędziem wypowiedzi mieszkańców na temat 
przestrzeni, w której mieszkają. Była pretekstem do tego, by spojrzeć na 
mrówkowce i poddać się refleksji: jak wielka płyta wpływa na mnie, na ile 
generuje moje życie, jaka jest społeczność między blokami i jak żyje mi się 
w bloku – mówi Marta Jasińska.

„Fajnie” – odpowiadali. „Normalnie”. Wspominali też dzieciństwo 
na blokowisku w latach 80.: „Fajne osiedle, fajne dzieciństwo”. Słychać 
było nostalgię za dawną wspólnotą: „Teraz dużo czasu spędzam w domu, 
bo niestety jestem bez pracy. Miałam dwóch braci. Jeden pojechał za 
granicę, drugi też się wyprowadził. Rodzice też. I zostałam sama”; „Nie 

miniaturowych balkonikach betonowych wieżowców, uświadomili sobie, 
że tu, gdzie dziś ich osiedle, pełne znaków »droga wewnętrzna«, było wiele 
ulic, przy których w setkach domów różnego kalibru mieszkali ludzie róż-
nych narodowości, wyznań i profesji”.

Dziś między wyrastającymi z ziemi blokami szaleją przeciągi. Przej-
ście utrudniają wielkie parkingi, dróżki dojazdowe pozagradzane są szlaba-
nami. Ale są także place zabaw, jest biblioteka, poczta, szkoła i przedszkole. 
Marta Jasińska, która przeczytała książkę o świętych osiedlowych, zasta-
nawiała się: Czy w takim miejscu mogą się tworzyć więzi? Czy blokowiska 
nie niszczą w mieszkańcach potrzeby wspólnoty? Czy ponad cztery tysiące 
mieszkańców osiedla Piaski to jeszcze społeczność lokalna? Albo czy mogą 
się nią stać choćby na chwilę? 

– Muszę je ponownie oswoić – zapowiedziała Marta Jasińska.  
Wróciła do Białegostoku po kilkuletniej migracji. Wróciła i zastanawiała 
się – Patrzę na te wieżowce i ogarnia mnie nostalgia jakaś niesamowita, bo 
pamiętam, że jako dziecko mocno się w to blokowisko angażowałam. Swoją 
bandę miałam. Chodziłyśmy z dziewczynami po drzewach, a na drabinkach 
robiłyśmy pokazy.

Między blokami
Tak powstał pomysł na projekt. Udało się wynająć mieszkanie w jednym 
z wieżowców. Zostało przez właścicieli wystawione na sprzedaż, więc zgo-
dzili się udostępnić je za przyzwoitą cenę. 

Białystok
Województwo podlaskie

Wszyscy święci na blokowiskach
Tymczasowy Klub Osiedlowy „Między blokami”
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mieszkańców. Jedną z charakterystycznych cech blokowiska jest  
brak lub ograniczenie więzi sąsiedzkich. 

Znawcy tematu zauważają, iż domeną blokowisk jest tworzenie  
terenów „niczyich”, takich, o które nikt nie dba lub korzysta z nich  
tak wiele osób, iż odpowiedzialność się rozmywa. W takiej przestrzeni 
autorzy projektu „Święci na blokowisku” postanowili go osadzić. 
Przywłaszczyli sobie windę, korytarz, pralnię, klatkę schodową na  
osiedlu Piaski w Białymstoku.

Czy to miejsce ma swoją tożsamość? Wskazują na to wypowiedzi 
mieszkańców utrwalone na wystawie. Mimo dużej anonimowości 
i szczątkowych relacji sąsiedzkich w mieszkańcach widać potrzebę 
zakorzenienia i przynależności do miejsca. Przy dużym wkładzie 
pracy liderów, animatorów, ale także decydentów (w tym spółdzielni 
mieszkaniowych posiadających zasoby w postaci klubów osiedlowych, 
bibliotek, placów zabaw, boisk) jest nadzieja na uspołecznienie blokowisk, 
a także na to, aby mieszkańcy osiedli poczuli się właścicielami „terenów 
niczyich”. Byli za nie odpowiedzialni. 

Tożsamość miejsca na blokowisku jest z pewnością inna niż w małej 
społeczności lokalnej. Ale nie zaryzykuję twierdzenia, że nie istnieje. 
Skoro nie powiódł się plan urbanistów – funkcjonalistów – planujących 
tego typu osiedla, to czy warto zapominać o takich miejscach? 
Kiedy już udało się ożywić wioski, koła gospodyń wiejskich, osiedla 
popegeerowskie, familoki, przyszedł czas na blokowiska z wielkiej  
płyty. Kiedyś może przyjdzie także czas na zamknięte, pogrodzone  
osiedla, które w ostatniej dekadzie dominują w wielkich miastach. 

to, że mnie to osiedle przytłacza, ale ludzi, których znałam, jest coraz 
mniej”.

Te wypowiedzi w postaci tabliczek stanowiły element wystawy.  
Wystawę nazwano Wizjer. 

Na dwóch klatkach wieżowca, w suszarni na jedenastym piętrze 
i w korytarzu można było obejrzeć fotografie, filmy, posłuchać nagrań 
dźwiękowych.

Niektórzy mieszkańcy trochę protestowali: – Suszarnia jest do susze-
nia, a nie wystawiania zdjęć! 

Ale prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski” Paweł Mytnik uspo-
kajał: – Blokowisko trzeba odszarzyć. 

I mieszkańcy zaczęli na wystawę przychodzić, niektórzy w kapciach, 
wychodzili ze swoich mieszkań i pędzili do suszarni.

Materiały zostały też wykorzystane w spektaklu Spis lokatorów. 
Marta Jasińska zajęła się reżyserią. Do współpracy zaprosiła młodzież z blo-
kowiska. Chcieli opowiedzieć o swoim bloku. 

O tym, jak postrzega się sąsiadów żyjących za ścianą, mijanych na 
klatce dzień w dzień.

Ale w Białymstoku jest wiele takich blokowisk. Może w tamtych 
mieszkańcy też zastanowią się nad tym, jak i gdzie żyją? Czy są dla 
siebie życzliwi? Czy warto być anonimowym mieszkańcem bloku z wiel-
kiej płyty śledzącym zza firanki poczynania sąsiadów, czy też lepiej wyjść 
z mieszkania i porozmawiać? Coraz więcej osób w Białymstoku pyta się 
o to nawzajem.

Kontakt:
Marta Jasińska
tel.: 792 238 448 
e-mail: miedzy.blokami@op.pl

Okiem animatora regionalnego cal:

Przygotowując się do opisu inicjatywy, sięgnęłam do Wikipedii, aby 
sprawdzić, co kryje się pod pojęciem „blokowisko”. To wielki zespół 
mieszkaniowy ‒ forma urbanistyczna. Na małej przestrzeni duże  
skupisko bloków mieszkalnych, od kilku do kilkudziesięciu tysięcy 

Wszyscy święci na blokowiskach
Tymczasowy Klub Osiedlowy „Między blokami”

Białystok
Województwo podlaskie



60 61

5
i energię do życia działania – mówią w stowarzyszeniu – W centrum na-
szych działań znajduje się młodzież niedostosowana społecznie, ale także jej 
rodzina, wychowawcy, terapeuci i wolontariusze. Wszyscy ci, którzy uczest-
niczą w procesie wychowawczym. Chcemy im pokazać, że każdy człowiek 
zasługuje na drugą szansę.

Druga szansa
W roku 2008 nasiliły się konflikty pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem 
Socjoterapii a mieszkańcami osiedla. Wychowankowie ośrodka postrze-
gani byli jako problem. Wszystkie małe i duże wybryki chuligańskie 
przypisywane były właśnie im. Napięcie pomiędzy placówką a sąsiadami 
narastało.

– Wówczas wpadliśmy na pomysł podjęcia współpracy z mieszkań-
cami. Chodziło o takie wspólne działanie, które będzie interesujące zarówno 
dla naszej młodzieży, jak i dla mieszkańców – mówi Mela Dominiak, jedna 
z założycielek Stowarzyszenia ad rem.

I opowiada dalej: – Postanowiliśmy nakręcić film o marzeniach. 
Młodzież z ośrodka opowiadała o swoim dniu w ośrodku, wplatając w to 
informacje o swoim życiu, marzeniach, planach na przyszłość. Takich sa-
mych informacji udzielili nam na potrzeby filmu starsi mieszkańcy. Film stał 
się pretekstem do spotkania, wspólnego obejrzenia wyników pracy, a potem 
zorganizowania warsztatów.

Zaprosili do współpracy szkoły działające na terenie osiedla i jedno 
przedszkole. Poznawali się przez organizowanie wspólnych imprez. To mło-
dzi są wtedy gospodarzami odpowiedzialnymi za wszystkich gości.

– Wzrusza widok naszych wychowanków z czułością zajmujących 
się na przykład małymi gośćmi naszych festynów. Tak zrodził się kolej-
ny pomysł na nawiązanie współpracy z przedszkolem, gdzie nasi wychowan-
kowie i podopieczni stowarzyszenia w roli wolontariuszy organizują zajęcia 
dla przedszkolaków – opowiada Mela. Po festynach okazało się, że oko-
liczni emeryci zrzeszeni w jednym z kół emerytów szukają miejsca, gdzie 
systematycznie mogliby się spotykać. Dyrektor mos nr 3 zaoferował im 
pomieszczenia, które stoją puste w godzinach popołudniowych. 

– Chodziło nam o dokonywanie zmian w sposobie myślenia spo-
łeczności lokalnej o młodych ludziach zagrożonych niedostosowaniem  
społecznym. Byli postrzegani jako chuligani, którzy są źli i potrafią robić 
tylko złe rzeczy. Udało się przełamać pierwsze lody i powoli przebijaliśmy 
się do świadomości społeczności z przekazem, że ów młody człowiek to 
ten, któremu nie dane było wychowywać się w pozytywnym środowisku 

Wioletta Gawrońska, 
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obyweatelskich opus

Trudna miłość do Montwiłła

Chodziło o dokonanie zmiany w myśleniu. Bo oni wciąż postrzegani byli 
jako źli chuligani, którzy potrafią robić tylko złe rzeczy. 

Chuligani bez przyszłości
Rzecz dzieje się na łódzkim osiedlu im. Montwiłła-Mireckiego. 

Montwiłł to polski socjalista, jeden z przywódców Organizacji Bo-
jowej pps. 

Na osiedlu Montwiłła bojowo jednak nie było.
Osiedle jest oddalone od centrum, jest więc ciche, bez zgiełku ru-

chu ulicznego. Sąsiaduje z dużym parkiem, z czego mieszkańcy się cieszą. 
W większości to ludzie w starszym wieku, dla których spokój jest cenny.

Na osiedlu Montwiłła funkcjonuje też Młodzieżowy Ośrodek Socjote-
rapii nr 3 (dawniej Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2). Jego wychowan-
kowie to młodzież kierowana z całej Polski, najczęściej na prośbę rodziców. 
Niedostosowana społecznie, często z rodzin niewydolnych wychowawczo. 
Czyli – jak mawiają – trudna młodzież. Przez mieszkańców Montwiłła po-
strzegana jest bardzo stereotypowo: a bo chuligani i bez przyszłości. Trudno 
się dziwić; trochę dała się we znaki mieszkańcom osiedla.

W roku 2007 pracownicy placówek resocjalizacyjnych, także ci 
z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, oraz wolontariusze postanowili po-
wołać do życia Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji ad rem. Posta-
wili sobie za cel pomoc młodym w odnalezieniu miejsca w społeczeństwie 
i życiu w zgodzie ze sobą oraz normami moralnymi. Chcieli aktywizować 
młodzież na różnych polach, zachęcać do podejmowania wyzwań. Zajęli się 
osobami, które zaczynały mieć problemy w szkole, których życie ułożyło 
się tak, że nie mieli dobrych wzorców lub mieli wzorce negatywne. Mło-
dymi, o których nikt nie dbał, więc popadli w tarapaty życiowe, zawalili 
szkołę, wychowywali się na ulicy. Od niej przejmowali zasady funkcjono-
wania, spróbowali narkotyków, dokonali kradzieży. 

– Chodziło o to, by wspólnie z nimi i dla nich zmienić ich sposób 
postrzegania świata i ich samych. Zmienić przez atrakcyjne, dające siłę 

5 Łódź
Województwo łódzkie
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Trudna miłość do Montwiłła
Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji ad rem 55

Bo bywa, że dzieciaki, które tu trafiają, potrafią naprawdę namie-
szać. Sukcesem jest jednak to, że wychowankowie ośrodka nie są przez 
mieszkańców wrzucani do jednego worka. Opinie są różne. 

– Wciąż zastanawiam się, ile jeszcze przed nami tej drogi. Z drugiej 
strony jestem realistką i wiem, że nasza młodzież jest trudna i mówić o niej 
trzeba prawdę. Rozdzielając to, co w nich dobre, od tego, co nie jest przez 
nas akceptowane i wymaga pracy – dodaje Mela. 

Kontakt:
Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji ad rem
ul. Ksawerego Praussa 2 
94-203 Łódź
tel.: (42) 633 14 85
e-mail: poczta@stowarzyszenieadrem.org
www.stowarzyszenieadrem.com

Okiem animatora regionalnego cal:

Opisywane osiedle to ciekawy przykład aktywnej społeczności,  
która jest na początku drogi do zmiany. Beneficjenci, z którymi  
pracują liderzy, to niezwykle trudna i wymagająca młodzież,  
nieznająca norm, zasad i poczucia odpowiedzialności. Członkowie 
Stowarzyszenia ad rem starają się budować z nimi społeczność,  
w której mieszkańcy będą się czuć bezpiecznie, będą odpowiedzialni, 
twórczy i solidarni. Będą świadomi swoich praw i możliwości.  
Będą włączać w różne działania i inicjatywy grupy, instytucje  
czy pojedynczych mieszkańców.

Na osiedlu Montwiłła-Mireckiego w Łodzi zmiana jest w początkowej  
fazie i pewnie upłynie jeszcze wiele lat pracy, nim ta społeczność  
będzie naprawdę w pełni aktywną społecznością.

Ale wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków. Podłożem  
wspólnych działań, tej zmiany w sposobie myślenia kreatorów,  
był konflikt pomiędzy mieszkańcami a wychowankami mos. Zmiana  
nie była łatwa zapewne ani dla mieszkańców, ani dla wychowanków 
ośrodka i kadry z nimi pracującej. Jednak pomimo trudności opłacała się.

domowym. Któremu nie powiodło się, który zszedł na manowce. Mówi-
liśmy, że można dać mu szansę na zmianę, dostrzec w nim dobrego czło-
wieka. Że potrafi dobrze pracować, mieć zainteresowania, dać coś z siebie 
innym ludziom – opowiada Ania ze stowarzyszenia.

Były pogubione majtki, jest ogród
– Trudno mówić tu o jednej osobie. Rozpoznawani jesteśmy jako gru-
pa skupiona wokół ad rem i wokół ośrodka – mówi Mela, która przez  
grupę uznawana jest jednak za liderkę. – Każdy za coś odpowiada, za  
organizację festynów głównie Ania, za organizację ogrodu Beata, a za ga-
lerię alternatywną Dominika i Lilka. Ale i tak wspólnie, w grupie wszystko 
omawiamy.

– Wspólne działanie kilku osób pod wodzą lidera przynosi efekty. 
Tylko zespół ludzi dobrze się rozumiejących i zmierzających w tę samą stro-
nę, podobnie myślących i otwartych na siebie, na drugiego człowieka mógł 
działać na rzecz konkretnego działania realizowanego z młodzieżą i dla niej. 
Siła zespołu pozwalała na angażowanie młodzieży i dorosłych do różnych 
zadań i wzięcia za nie odpowiedzialności – mówi Ania. 

Ostatnio wymyślili i stworzyli ogród permakulturowy, miejsce, 
gdzie na świeżym powietrzu można aktywnie spędzić czas. Wstęp do ogrodu 
ma każdy. Do tej pory był zaniedbanym terenem, na którym nie działo się 
nic. Beata Maniak, koordynatorka projektu, mówi: – Tutaj było czterdzie-
ści lat nicnierobienia. Chaszcze, śmieci, wypite butelki i pogubione majtki. 
Teraz ogród stał się przestrzenią do działań integracyjno-kulturowych spo-
łeczności osiedla. A także nieograniczonym źródłem pozyskiwania ekolo-
gicznych plonów. 

Wykorzystują je młodzi z  mos nr 3 i  pozostali mieszkańcy 
z Montwiłła.

Nie w ten sam worek
Ania ze stowarzyszenia: – Przede wszystkim musi być grupa, która jest prze-
konana, że da się coś zdziałać. Potem trzeba odkryć potrzeby poszczegól-
nych grup, ich zainteresowania. Poszukać wspólnego mianownika. Chodzi 
też o to, by ludzie czuli się potrzebni.

– Cały czas mam wrażenie, że jesteśmy na początku drogi – dodaje 
Mela. – Mimo dopracowanych inicjatyw, słuchania potrzeb mieszkańców, 
ich zaangażowania. Wciąż trudno jest dobrze i z miłością postrzegać mło-
dzież z mos nr 3. Czasami jedna z osób z ośrodka potrafi nieźle nawywijać. 
A za tym idą konsekwencje. 
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Elżbieta Tomczak  
Stowarzyszenie Aktywnej Współpracy w Wolinie saww

Taniec w remizowej kuchni

K iedy strażacy z Niemstowa nie gaszą pożarów, pozwalają surfować w in-
ternecie, uczą, jak trzymać wąż i rysować mandalę.

My stąd
Otaczają ją pola plantacji tytoniu. 

– Z tego tu ludzie w większości żyją – mówi Edward.
Wieś Niemstów składa się ze 162 gospodarstw, które zamieszkuje 

blisko 640 mieszkańców. Leży na malowniczym Płaskowyżu Tarnogrodz-
kim. Od gminnego miasteczka Cieszanów oddalona jest o 7 kilometrów.  
Do większych miast, jak Jarosław czy Tomaszów Lubelski, jest jeszcze  
dalej – trzeba pokonać 50 kilometrów. Niemstów powstał w XVI wieku i ma 
bogatą historię, ale dziś tak bogato już nie jest. O pracę trudno, bo większe-
go przemysłu w okolicy nie ma. Mieszkańcy zatrudniają się daleko od domu. 
Czasem wyjeżdżają za granicę podreperować budżet. Gleby są nie najlepszej 
klasy, ale i tak większość ludzi utrzymuje się z roli. Pracują ciężko. Uprawa 
tytoniu nie jest zmechanizowana, za to wyjątkowo pracochłonna. Wieczo-
rem często nie mają siły albo jeszcze zajmują się obejściem. Dzieci i młodzi 
nie mają tu zbyt wiele rozrywek. W wakacje pomagają rodzicom w gospo-
darstwie, przy tytoniu. I byłoby tak dalej, gdyby Tadeusz Sitarz z Ochotni-
czej Straży Pożarnej Niemstów (na co dzień nauczyciel fizyki, informatyki 
i geografii) i Edward Pokrywka, prezes osp (na co dzień samorządowiec), 
nie stwierdzili: – My stąd jesteśmy.

Późne powroty
Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie istnieje od ponad 125 lat. Strażacy 
we wsi to mocna grupa. Rada Sołecka i Rada Parafialna to prawie sami stra-
żacy. Żaden nie pobiera wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych. 
Wszystkie pieniądze przeznaczają na cele statutowe osp, na przykład zakup 
sprzętu czy działania społeczne. Na 115. rocznicę obchodów powstania osp 
w Niemstowie, w 2001 roku, przebudowano remizę. Wtedy też pojawiła się 
pierwsza iskierka dla wsi. Wydano publikację, nie tylko o osp, lecz także 

Pewną miarą rozpoczynającej się zmiany jest położenie nacisku  
na edukację i to ona jest wynikiem świadomych działań liderów.  
Oni sami wcześniej zdobywali wiedzę w różny sposób przez kilka  
lat, jeżdżąc na szereg szkoleń, seminariów, spotkań edukacyjnych. 
Od kilku lat przede wszystkim dbają o właściwą edukację swoich 
podopiecznych. Ale w społeczności nie brakuje również edukacji 
społecznej kształtującej i doskonalącej społeczne umiejętności,  
które z kolei pomagają funkcjonować w grupie i rozwiązywać  
konflikty. Edukacja społeczna na osiedlu ma prowadzić do współpracy 
w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców, ale w drodze kolektywnego 
działania (za: P. Jordan). Inną, równie ważną kwestią jest wsparcie 
materialne, które jest niezastąpione przy inicjatywach na osiedlu. 
Stowarzyszenie pozyskuje zewnętrzne finanse na działania związane  
ze swoimi podopiecznymi i lokalną społecznością. Dzielenie się  
zasobami to na przykład udostępnienie przez mos dużego terenu  
na zorganizowanie ogrodu permakulturowego. 
  
Oczywiście jest to początkujący proces zmiany w środowisku. Jest dużo 
do zrobienia w sprawie relacji z częścią mieszkańców, która nie włącza 
się w działania inicjowane na osiedlu. A także w przypadku współpracy 
z instytucjami, takimi jak Rada Osiedla.

65Trudna miłość do Montwiłła
Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji ad rem
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powroty z remizy. Teraz same zaczęły do remizy przychodzić i spędzać 
tam czas do późna.

Jeszcze bardziej się zakręciło, gdy strażacy zaczęli surfować. 
W 2008 roku w strażnicy powstała Wioska Internetowa – miejsce edukacji 
dla mieszkańców wsi, wyposażone w 6 stanowisk komputerowych z dostę-
pem do internetu.

Ćwiczenia z wężem
Tak remiza stawała się miejscem, do którego przychodzą mieszkańcy, 
w większości dzieci i młodzież. Najpierw tylko z Niemstowa, a potem 
i z sąsiednich wsi. Za korzystanie z internetu, drukarki, skanera, rzutnika 
nic nie płacą. Z bazy dla strażaków strażnica stała się miejscem spotkań.  
Od zeszłego roku strażacy w wyniku działań projektowych dofinansowa-
nych przez efrwp i gminę Cieszanów zrealizowali z młodymi program, 
który miał służyć rozwojowi ich zainteresowań i talentów. 

Wozem bojowym starem 266 wywieźli młodzież do lasu. Ubrani 
w grube gumowe buty strażackie, wzięli ze sobą mapy, instrumenty do po-
miarów i zapisów. Sprawdzali, jak długa i głęboka jest rzeczka Niemstówka, 
czy jest II klasy czystości, co rośnie i żyje w jej otoczeniu.

Poznawali zabytki okolicy. Zwiedzanie i inwentaryzacja lokalnych 
zabytków odbywały się na rowerach, podczas pięknej wakacyjnej pogody. 
Przygotowali zdjęcia do folderu i prezentacji.

Inni strażacy zajęli się rozwojem fizycznym młodzieży. Ćwiczenia 
z wężem strażackim do najlżejszych nie należały, ale przyniosły efekt – mło-
da drużyna kobieca prawie nie miała równych w zawodach powiatowych. 
Były też zajęcia poświęcone sudoku, rysowaniu mandali oraz nauka ori-
gami, zajęcia kulinarne połączone z degustacjami, kurs pierwszej pomocy 
medycznej i kursy tańca.

Kurs tańca przerodził się w dyskoteki.
– Przychodzili do nas w wakacje, po całodniowej pracy przy tytoniu –  

opowiada Edward Pokrywka – często o szóstej, siódmej po południu. I nie-
raz wychodzili przed dziesiątą. Pomimo zmęczenia znajdowali chęci. Często 
pod koniec zajęć w remizie pojawiali się rodzice. Przychodzili po dzieci 
i sami chcieli popatrzeć, co robią tu z takim zapałem.

Nauka w wakacje
Zajęcia są prowadzone przez członków straży oraz specjalistów z zewnątrz. 
Instruktorka tańca przyjeżdża do Niemstowa z Jarosławia. Nauczycielka 
angielskiego – z Cieszanowa.

o samej wsi. Dwóch strażaków Tadeusz i Edward przyłożyło się do tego 
sumiennie: po wielu rozmowach, grzebaniu w archiwach, urzędach, biblio-
tekach w Przemyślu, Rzeszowie i Krakowie wydali opracowanie o Niemsto-
wie. Od tej publikacji było już tylko lepiej.

Edward i Tadeusz do pracy nad obudzeniem wsi namówili całą 
niemstowską Straż Pożarną i jej rodziny. Ale rewolucji tu nie było. Powo-
li przekonywali ludzi. Często dając dobry przykład. Wcześniej żony nie 
interesowały się za bardzo strażą, a też często zarzucały mężom późne 

Taniec w remizowej kuchni
Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

Niemstów
województwo podkarpackie
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Okiem animatora regionalnego cal:

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie od 4 lat poza podstawowymi 
działaniami związanymi z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem 
ludności prowadzi działania na rzecz lokalnej społeczności. Najpierw 
zadbano o dzieci i młodzież. To właśnie ta grupa mieszkańców w czasie 
gminnych warsztatów konsultacyjnych została uznana za najbardziej 
zagrożoną skutkami problemów społecznych. Obecnie z różnych form 
zajęć w remizie korzysta 30 młodych osób. 

Głównym celem działań jest zapewnienie dzieciom i młodzieży  
rozwoju, lepszego startu w dorosłe życie. Ale także budowanie 
zintegrowanej społeczności lokalnej, silnie związanej z historią  
i tradycją. Inspiracją są potrzeby najmłodszych. Po pierwszych  
wspólnych działaniach już sami mówią, co im się podoba, czego  
chcą i czego oczekują. Wśród strażaków i osób współpracujących  
są nauczyciele, którzy dobrze zdają sobie sprawę z potrzeb dzieci. 
Działania społeczne zaczęły się od projektu współpracy z dolnośląskim 
Niemstowem. Przyjemność z działania dla społeczności sprawiła,  
że grupa chciała więcej. 
 
Początkowo przy organizacji zajęć bazowano tylko na umiejętnościach 
będących w zasobach grupy strażaków – a jest tych zasobów sporo, 
bo każdy strażak na co dzień poza strażą zajmuje się innymi rzeczami. 
Obecnie osp Niemstów angażuje do działań osoby wśród swoich 
najbliższych, przyjaciół i zatrudnia specjalistów z zewnątrz do 
prowadzenia zajęć. Pomysły powstają w różnych miejscach, ale same 
projekty i wnioski są konstruowane w remizie, tu też prowadzone są 
działania. Choć bardzo dużo zostało już zrobione – młodzi mają już 
swoje miejsce, w którym czują się swobodnie i bezpiecznie – teraz chcą 
przekazywać działania młodym oraz zaprosić do współpracy szerszą  
grupę mieszkańców.

– Nikogo normalna nauka nie kręci w wakacje – mówi Ania, na-
uczycielka języka angielskiego. – Chciałam zrobić coś, co być może ich 
zainteresuje i połączy technologię komputerową z językiem angielskim. 
Przygotowujemy prezentacje, nagrywamy humorystyczne scenki lub krótkie 
filmiki.

– Na wsi niewiele się dzieje i na początku przyszłam z ciekawości. 
Ale zobaczyłam, że to rozrywka dla mnie i świetna zabawa – mówi Wiola, 
licealistka, uczestniczka zajęć. – Gdybym tu nie przychodziła, to pewnie 
siedziałabym przed komputerem w domu. A tak mogę się spotkać ze znajo-
mymi i czegoś nowego nauczyć. Wynieść korzyści.

Niemstów w Niemstowie
Strażacy mówią teraz, że potrzebują trochę odpocząć. „Czas na oddech” –  
to tytuł projektu, który łączy się z wcześniejszymi warsztatami, ale 
tym razem jest ukierunkowany bardziej na rekreację. Takie działanie 
pozwoli złapać oddech i motywację do dalszej pracy. Strażacy chcieliby 
kontynuować także współpracę nawiązaną w 2010 roku z bliźniaczą 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Niemstowie, który leży w województwie 
dolnośląskim. 

Już odbyły się pierwsze wizyty Niemstowa w Niemstowie, zawiąza-
ły się nowe znajomości i przyjaźnie. – Jadąc tam, czujemy się jak u dobrych 
znajomych – mówi pan Tadeusz. – Tak jakbyśmy się znali i przyjaźnili  
od lat.

I chcieliby jeszcze, żeby to, co udało się wspólnie wypracować, prze-
jęło i rozwijało młode pokolenie. A potem przekazało następnym. Aby pamię-
tali, skąd to wszystko się zaczęło. A wzięło się przecież od budynku remizy 
pośrodku tytoniowych pól.

Kontakt:
Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie
Niemstów 63A 
37-611 Cieszanów
tel.: 603 458 789
e-mail: ted_s@wp.pl 
edek-pokrywka@wp.pl
www.niemstow.osp.org.pl

Taniec w remizowej kuchni
Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

Niemstów
województwo podkarpackie
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Gródek nad Dunajcem 

Województwo małopolskie 77
Wczoraj
Gmina Gródek nad Dunajcem to okolice Nowego Sącza w południowo-
-wschodniej części województwa małopolskiego. Gmina jest rozległa, za-
hacza o południowy brzeg Jeziora Czechowskiego i ciągnie się aż po połu-
dniowo-wschodnie brzegi Jeziora Rożnowskiego. Na Jeziorze Rożnowskim 
znajduje się Małpia Wyspa, wzgórze (dawniej grodzisko), które po zala-
niu doliny Dunajca i budowie zapory stało się wyspą, a dziś jest obszarem 
szczególnej ochrony krajobrazu i rezerwatem ptaków. Gmina ukryta wśród 
jezior i przyrody leży w pagórzystym terenie, skąd w dobrą pogodę moż-
na dojrzeć panoramę Tatr. Piękna i niepowtarzalności tej ziemi dopełniają 
zabytki historyczne: romański kościół w Tropiu, gotyckie kościoły w Przy-
donicy, Podolu i Rożnowie, zabytkowe ruiny zamku Zawiszy Czarnego, 
zamku gródeckiego, pozostałości bastionu Jana Tarnowskiego. Szlacheckie 
dwory uzupełniają historyczny obraz gminy. W obliczu bogactwa dóbr przy-
rody i historii nie ma się co dziwić ani rozczarowaniu części mieszkańców 
tym, że dziedzictwa się nie promuje, ani ich naturalnemu zainteresowaniu 
dbałością o rozwój turystyki – ważnego źródła dochodów miejscowych.  
Do Gródka na Dunajcem, odkąd powstało Jezioro Rożnowskie, turyści przy-
jeżdżają, tyle że czasy się zmieniły, konkurencja rośnie i teraz o klienta 
trzeba dbać i zabiegać.

Mimo rozległości terenu gmina nie jest bardzo liczna, mieszka w niej 
niespełna 9,5 tysiąca mieszkańców. Wielkość gminy nie sprzyja jednak inte-
gracji i współpracy gródczan, w dodatku jest to grupa mocno zróżnicowana.  

– Ważny zwrot w historii Gródka to budowa zapory na Dunajcu 
w latach 20., 30. zeszłego wieku, wtedy dużo nowych mieszkańców się tu 
sprowadziło, w tym zagranicznych. Dzisiaj zapora to przysiółek Rożnowa, 
są tam bloki pogrupowane w osiedla, z zachowaniem historycznych nazw: 
kolonia francuska, kolonia specjalistów. Do dziś dnia tak zostało, że tam 
jest „miasto”, a tu jest „wieś” – relacjonuje Łukasz Hajduk, który historią 
tych terenów zajmuje się również naukowo, częściowo poświęcił jej swój 
doktorat o rozwoju regionalnym.

Dziś
W Gródku jest sporo nowych, napływowych mieszkańców – emerytów, 
którzy postanowili na jesień życia zmienić miejsce zamieszkania na tereny 
wiejskie. Letników, którzy mają tu domki sezonowe i całoroczne. Struktura 
demograficzna zmienia się dynamicznie – nowi mieszkańcy przyjeżdżają, 
ale starych ubywa. Z roku na rok rośnie migracja zarobkowa, mężczyźni 
masowo wyjeżdżają za pracą, w domach pozostają same kobiety. Młodzi 

Ewa Chromniak 
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych bis 

Jak się nie zmarnować 
– Czasami po ludzku wstyd mi było – mówi pani Małgosia. – Na „Fasolowe 
Żniwa” zapraszaliśmy gospodynie z sąsiednich gmin, bo nasze już parę lat 
temu się zlikwidowały.

– Przez kilka lat pracowałam w sekretariacie u wójta. Widziałam 
ludzi zdolnych, mających swoje pasje i ciekawe zainteresowania, ale pocho-
wanych po domach i w Gródku zapomnianych. Nie mieli szerszego forum, 
żeby się wykazać, nie było platformy współpracy. W temacie promocji na-
szego dziedzictwa, kultury, tradycji i obyczajów działo się niewiele – zaczy-
na historię o początkach Stowarzyszenia „Wczoraj, Dziś, Jutro” Małgorzata 
Rybska, jego prezeska.

Pomysł na stowarzyszenie pojawił się przypadkiem – podczas spo-
tkania dotyczącego funduszy europejskich okazało się, że organizacjom po-
zarządowym często łatwiej jest sięgać po dotacje z różnych źródeł. 

– Byłyśmy z Renatą, współzałożycielką, na to spotkanie delegowane 
z gminy. W jego trakcie spotkałyśmy się przypadkiem w toalecie – śmieje 
się pani Małgosia – i tam zapadła decyzja, że zakładamy!

Później już poszło łatwiej. Na spotkaniu założycielskim zgromadzili 
się znajomi Małgorzaty i chętni do współpracy mieszkańcy gminy. Choć był 
problem ze znalezieniem 15 osób niezbędnych do założenia stowarzyszenia, 
w końcu się udało. Organizacja powstała na początku 2011 roku.

– Każdy z nas jest inny, każdy ma inny pomysł na to, czym to 
stowarzyszenie ma być – uważa Łukasz Hajduk, współzałożyciel, obecnie 
członek zarządu stowarzyszenia. – Jedni widzą nas jako Koło Gospodyń 
Wiejskich, chcą piec, gotować tradycyjnie, uprawiać rękodzieło. Tutaj czu-
ją misję. Drudzy widzą potencjał w szerszych działaniach promocyjnych 
i chcą w Gródku tworzyć miejsca pracy, odpowiadać na potrzeby społeczne. 
Miejscem spotkania nas wszystkich jest pasja do tradycji wsi, fascynacja 
tradycyjną kuchnią, lokalną historią, estetyką wiejską. To właśnie „wczoraj 
– dziś – jutro” nas łączy (nazwa stowarzyszenia nie jest przypadkowa). Pra-
gnienie, aby „jutro” w naszej tradycji nastało, ale i żeby nasze dziedzictwo 
się zachowało. 
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77Jak się nie zmarnować
Stowarzyszenie „Wczoraj, Dziś, Jutro”

Ich flagowe działania to stoiska promocyjne, na których eksponu-
ją wyroby kulinarne i rękodzielnicze. Tradycją stało się coroczne plecenie 
wieńca dożynkowego przez członkinie stowarzyszenia. Pierwszy upleciony 
wieniec uzyskał wyróżnienie na dożynkach wojewódzkich w Kamienicy, 
a „Gazeta Krakowska” zamieściła jego zdjęcie. Tegoroczny cieszył się rów-
nie dużym powodzeniem. Jak relacjonuje członkini stowarzyszenia: – Stał 
wystawiony w naszym kościele przez dwa tygodnie, a kolejki ustawiały się 
do niego jak do szopki. 

 „Wczoraj, Dziś, Jutro” zbiera też doświadczenia w organizacji 
pikników rodzinnych. Pierwsze przedsięwzięcie odbyło się zaledwie po  
3 miesiącach od rejestracji stowarzyszenia – był to festyn zakończony Senty-
mentalnym Koncertem Jesiennym, przygotowanym we współpracy z Alter-
natywną Grupą Twórczą. Drugie wydarzenie zostało zorganizowane z okazji 
Nocy Świętojańskiej. Główną atrakcją było rodzinne szukanie kwiatu papro-
ci. Organizatorzy starają się, aby wydarzenia zawsze były radosne, angażu-
jące do zabawy, wielopokoleniowe i bezpieczne. Kiedy niektórzy uczestnicy 
pytają o piwo, Małgorzata Rybska, prezeska, mówi: – Nasze stowarzyszenie 
organizuje wyłącznie imprezy bezalkoholowe. Promujemy zdrowy tryb ży-
cia i opowiadamy się za odpowiednimi wartościami. Alkohol i tak zbiera 
swoje żniwo. Ostatnie przedsięwzięcie stowarzyszenia to sprzątanie ar-
chitektonicznej atrakcji Małopolski, charakterystycznej wieży oblężniczej  
z 1. połowy XVI wieku zwanej beluardą. 

Akcja „Beluarda w Rożnowie – wyjątkowa atrakcja, dlatego taka ak-
cja!” zyskała zainteresowanie mieszkańców, mediów lokalnych oraz regio- 
nalnych.

Jutro
Stowarzyszenie snuje plany odważnie i od razu je realizuje. Udało mu się 
przekonać samorząd gminny do udostępnienia na cele działalności sto-
warzyszenia podziemia ośrodka zdrowia. Powstanie tam izba regionalna, 
w której historię ziem i lokalnych tradycji będą opowiadać „zdigitalizowa-
ne” głosy starszych mieszkańców gminy. Będzie to również miejsce spotkań 
mieszkańców na warsztatach, szkoleniach i projekcjach filmowych, może 
powstanie także kawiarenka.

Mówią: – Chcemy stworzyć w Gródku modę na spotykanie się miesz-
kańców. Żeby wspólnie obejrzeć film i o nim podyskutować, wspólnie napić 
się kawy i coś razem zrobić. I wspólnie  zaplanować nasze jutro.

 

w większości po szkole nie wracają na swoje. Nie widzą tu perspektyw, nie 
czują się związani z Gródkiem. To wszystko ma wpływ na specyfikę i cha-
rakter społeczności, która gminę zamieszkuje. 

– Ludzie są tu raczej zamknięci, nie tak jak w innych okolicznych 
miejscowościach: Łososinie, Tęgoborzy. Nie ma tego czegoś, co by ludzi 
łączyło, słabe więzi nas łączą – skarży się Małgorzata Rybska.

– Mieszkańcy nie wierzą w siebie, w swoje możliwości. Że coś po-
trafią, że coś mogą zrobić razem. Trzeba ich wyciągać, mobilizować, mo-
tywować – dopowiada Łukasz Hajduk i dodaje: – Często dostrzegam takie 
myślenie: Po co się wychylać? Po co coś robić? Jest dobrze tak, jak jest. 
Bardzo trudno jest się przebić przez ten mur. Liderom lokalnym często się 
wydaje, że wszelka pasja, zaangażowanie w sprawy wspólne są podejrzane 
zarówno w oczach mieszkańców, jak i władzy.

– Wciągamy mieszkańców w różne działania naszego stowarzysze-
nia. Na początku są niechętni, ale później dają się namówić. A na koniec są 
zadowoleni – opisuje akcje Stowarzyszenia „Wczoraj, Dziś, Jutro” Łukasz 
Hajduk. – Jak ja to mówię, pokazujemy im, jak się nie zmarnować.

Stowarzyszenie w najbliższych planach ma przygotowanie spisu rę-
kodzielników z terenu gminy. Ale już teraz bardzo eksponuje różnorodne 
umiejętności swoich członków. 

Gródek nad Dunajcem 
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współpracę z lokalnymi władzami i instytucjami, pokazują, że mogą 
gminie się przydać, że są atrakcyjną wizytówką Gródka.

W Gródku niewymuszona aktywność nierzadko zaskakuje lokalne 
środowisko, budzi zdziwienie i niepokój. Stowarzyszenie jest więc 
atrakcyjnym, ale niełatwym partnerem, bo przełamuje ogólnie przyjęte 
w społeczności gminnej wzorce, a poza tym publicznie komunikuje  
swoje pomysły i oczekiwania. Na przykład próbuje zachęcić samorząd 
i inne lokalne organizacje do dialogu, zgodnie z prawem domagając  
się corocznych konsultacji społecznych gminnego programu współpracy. 
Wbrew przekonaniom nie po to, aby domagać się wyłącznie pieniędzy, 
lecz aby przede wszystkim rozmawiać: poznać perspektywę obu stron, 
zaplanować wspólne działania z korzyścią dla wszystkich, zastanowić się, 
jak lepiej wykorzystać gminne zasoby, w szerszym stopniu udostępniając 
je lokalnym NGO. Tu przecież jest wielkie pole do popisu: oparta na 
współpracy organizacja wydarzeń kulturalnych, wspólna reprezentacja 
i promocja gminy, wzajemna pomoc w pozyskiwaniu funduszy 
zewnętrznych. Zresztą jaskółki zmiany już są, teraz stowarzyszenie 
zabiega o więcej. Oprócz instytucji publicznych i pozarządowych 
„Wczoraj, Dziś, Jutro” widzi sojuszników również w lokalnych 
przedsiębiorcach. A biznes wykazuje zainteresowanie, widzi  
potencjalne korzyści w ożywieniu gminy, w uczynieniu jej bardziej 
atrakcyjną zarówno dla miejscowych, jak i przyjezdnych. 

W Gródku znaleźli się właściwi ludzie, którzy oswajają zmianę  
społeczną. Dają wiele z siebie: swój czas i zaangażowanie, serce, 
umiejętności, a czasem i pieniądze. Szukają inspiracji u siebie, ale  
i na zewnątrz, przyglądają się, jak w innych społecznościach rozwija  
się aktywność mieszkańców, jakie są możliwości prawne i finansowe, 
wiedzą też, gdzie szukać pomocy. 

Kontakt:
Małgorzata Rybska, Łukasz Hajduk 
Stowarzyszenie „Wczoraj, Dziś, Jutro” 
Gródek nad Dunajcem 170 
33-318 Gródek nad Dunajcem
e-mail: stowarzyszenie.wdj@gmail.com
www.wczorajdzisjutro.pl 

Okiem animatora regionalnego cal:

Aktywność społeczna w Gródku wyrosła na fali buntu – braku zgody  
na bylejakość, przeciętność i marazm. Młodzi i starsi, jak to się dzisiaj 
mówi aktywiści, zdecydowali się wziąć sprawy w swoje ręce. To, co 
im najbardziej w sercu gra, to ich lokalność, wiejskość – chronią ją od 
zapomnienia, ale też reinterpretują, nie boją się łączenia starego  
z nowym, kreatywnej readaptacji lokalnych tradycji i obyczajów.  
Bo przecież oprócz „wczoraj” i „dziś” mają jeszcze w swojej nazwie 
„jutro”, a to zobowiązuje. Budują tożsamość swojego miejsca,  
odkrywając szczególny genius loci Gródka i równocześnie samemu  
go tworząc. I zarażają innych swoją manią, a jeszcze częściej sami  
dają się zarazić, odkrywając ukryte w domach talenty, zapomniane 
umiejętności, niemodne już tradycyjne pasje i zainteresowania.  
Nadają im nową wartość, a twórcom dają nową energię do dalszej  
pracy i satysfakcję. 

Próbują się we współpracy. Po spontanicznym powołaniu stowarzyszenia, 
po roku działania, wyciągają już wnioski, kto jakie ma kompetencje  
i jaki wkład chce do stowarzyszenia wnieść, w jakiej roli się najlepiej 
sprawdza. W konsekwencji wybierają nowy zarząd i na nowo dzielą 
się zadaniami. Teraz jedno z najważniejszych wyzwań to budowanie 
szerokiego kręgu członków i sympatyków stowarzyszenia. Zależy im 
na nowych ludziach, chcą być bogaci ich pomysłami, umiejętnościami, 
obecnością. Chcą w ten sposób zmieniać rzeczywistość, „kolorować”, 
świat, budzić potencjał Gródka – mieszkańców i władz. Pokazać, że się 
da, że można i że takie działania podnoszą jakość życia na wsi. A poza 
tym czynią mieszkańców dumnymi ze swojego miejsca zamieszkania, 
równocześnie angażując ich w jego rozwój. Śmiało próbują układać 

77Jak się nie zmarnować
Stowarzyszenie „Wczoraj, Dziś, Jutro”
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społeczności lokalnej. Dziś jest już autorem i realizatorem wielu projektów 
społeczno-kulturalnych („Wakacje w Krzakach”, „Foto Krzaki – na polanie 
i w remizie”, „Żyjemy w Krzakach”, „Zapraszamy w nasze Krzaki”, „Korze-
nie Krzaków”, „Wakacje w Krzakach. Reaktywacja”, „Odkrywamy Krzaki”, 
„Razem. Dla nas!”). 

– Wziąłem sprawy w swoje ręce – opowiada. – Znalazłem grupę 
młodzieży, która chciała i nadal chce robić coś więcej. I choć mamy już 
dziś ponad 20 lat, studiujemy i pracujemy, to cały czas się zastanawiamy, 
co jeszcze możemy zrobić dla mieszkańców. 

Za pracę społecznikowską, kreatywność i skuteczność w działaniu 
został wyróżniony w VII Konkursie Kryształowej Koniczyny im. Edwarda 
Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evansa. Jest też stypendystą Doli-
ny Kreatywnej, programu Telewizji Polskiej (w 2007 roku). Uczestniczy 
w szkoleniach organizowanych przez organizacje pozarządowe i instytu-
cje kultury. Odwiedza małe i duże miejscowości, aby zarażać młodzież 
aktywnością.

Pozostałe osoby z „Rozrywkowej młodzieży” z Krzaków to Błażej, 
Malwina, Karolina i Patryk. Kiedy rozpoczynali aktywność w Krzakach, 
mało kto wierzył w sukces. „Robią sobie coś w remizie”; „To tylko dla 
dzieci” – mówiono. To ich nie zniechęciło. Były pierwsze zdjęcia, pierwsze 
filmiki, pierwsze projekty. 

Przez 9 lat zrealizowali 8 projektów społecznych, zrobili ponad 20 ty- 
sięcy zdjęć, nakręcili kilkanaście filmów, zorganizowali wystawy i festyny. 
Cały czas zachęcają społeczność lokalną do działania, a przede wszystkim 
młodych ludzi, którzy wcześniej spędzali wolny czas przed telewizorem, 
komputerem albo przy butelce piwa.

– Kiedy oglądamy nasze zdjęcia, filmiki, wywiady, powracają wspo-
mnienia – opowiada Malwina. 

Mówią, że kiedy widzą uśmiechnięte twarze dzieciaków, a dziś mło-
dych ludzi – uczniów szkół średnich, zastanawiają się, co by było, gdyby 
nie zaczęli działać. Czy Błażej robiłby dziś profesjonalne zdjęcia i kupiłby 
lustrzankę? Czy Patryk buszowałby tak dobrze w sieci? Czy Piotrek mon-
towałby filmiki? Czy Patrycja rozwinęłaby się artystycznie? Trudno powie-
dzieć, co by się stało.

Wśród najmłodszej grupy mieszkańców rozwijają zainteresowania 
związane ze sztuką, fotografią i filmem. Chcą pobudzać do działania i za-
szczepiać ciekawość świata. Działania młodzieżowej grupy nie kończą się 
tylko na młodzieży. Zależy im na zwiększeniu aktywności społeczności lo-
kalnej, nie tylko incydentalnie, przy okazji dożynek czy sylwestra.

Wioletta Gawrońska 
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich opus

Młodzi buszują w Krzakach

K iedy „Rozrywkowa młodzież” zaczynała buszować w Krzakach, wszyscy 
mówili: – To tylko dla dzieci.

Krzaki pod Sieradzem. Mała wieś, dawniej gęsto porośnięta krzaka-
mi. Zaroślami, kniejami. 

I właściwie w Krzakach się niewiele zmieniło.
Jak podaje Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych kra-

jów słowiańskich, w Krzakach w roku 1827 mieszkało 176 osób. Dziś liczba 
mieszkańców wynosi niewiele ponad 250. 

Kiedyś przebiegał tu szlak bursztynowy.
Być może za sprawą Krzaczysława na pobliskich terenach osiedlili 

się założyciele osady.
W 1921 roku Ochotnicza Straż Pożarna wybudowała strażnicę, szko-

łę. Troszczyła się też o miejscową tradycję i zwyczaje. Ale we wsi niewiele 
się działo. 

Od czasu do czasu strażacy zorganizowali potańcówkę, a sąsiedzi 
grilla. Codzienność wypełniały spotkania na przystanku autobusowym, pod 
sklepem albo na prowizorycznym boisku. 

Jedną z atrakcji stanowiła „lina śmierci” – kierownica od roweru 
przymocowana do długiej linki zwisającej z gałęzi drzewa. Należało się do-
brze rozpędzić, by nie wpaść do kanału, który znajdował się tuż przy drzewie. 

To tyle.
Bo co jeszcze można robić w Krzakach?

Koniec liny śmierci
Pewien 13-latek, niewyróżniający się wśród rówieśników, wpadł na po-
mysł, aby zrobić coś, czego w Krzakach nie było. Chciał, żeby życie w tej 
miejscowości nie kończyło się na „linie śmierci”. Tym młodym wówczas 
13-latkiem, a dziś 22-letnim liderem grupy jest Mateusz Konieczny, stu-
dent Uniwersytetu Warszawskiego, wolontariusz, animator kultury, lokalny 
aktywista i trener. To on założył grupę „Rozrywkowa młodzież”. Krzaki 
to jego rodzinna miejscowość, więc zależało mu na działaniach na rzecz 
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Radio, a także w programie telewizyjnym „Dolina Kreatywna, czyli czego 
szuka młoda sztuka” w tvp.

W roku 2008 zorganizowali lokalną kampanię profrekwencyjną, 
zachęcającą mieszkańców gminy Brzeźnio do udziału w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego. W 2010 brali udział w koalicji „Gdziekolwiek bę-
dziesz, zagłosuj” oraz „Masz głos, masz wybór”, przeprowadzając happenin-
gi uświadamiające, dlaczego udział w wyborach prezydenckich jest ważny. 

Zawsze mogli liczyć na pomoc władz gminy. Ważnym kierunkiem 
działania jest też współpraca z biznesem społecznie zaangażowanym. 

Rozruszane Krzaki
W roku 2011 wspólnie ze znajomymi ze studiów przeprowadzili diagnozę 
społeczną Krzaków. Podczas badań mieszkańcy zwrócili uwagę, że w Krza-
kach warto otworzyć bibliotekę. Dojazd do biblioteki w Brzeźniu zajmuje 
jakiś czas, a na miejscu będzie bliżej i wygodniej. W pierwszej połowie 2012 
roku wspólnie ze znajomymi z Warszawy zorganizowali zbiórkę starych 
i nowych książek. Niektórzy mieli na strychach swoich domów, w szafkach, 
regałach podręczniki, słowniki, powieści, poradniki, przewodniki, mapy, 
z których się nie korzysta. Dali im drugie życie w Krzakach, zakładając 
wiejską biblioteczkę. Do współpracy przyłączyło się także jedno z polskich 
wydawnictw. Zebrali ponad 300 książek. – Zdajemy sobie sprawę, że uru-
chomienie prawdziwej biblioteki będzie wiązało się ze sporymi kosztami, 
dlatego zdecydowaliśmy się na wiejską biblioteczkę, która stanie się prze-
strzenią wspólną – mówi Mateusz. Pomysł ruszy w 2013 roku. Chcą, aby 
książki wędrowały z domu do domu, aby mieszkańcy i miłośnicy Krzaków 
tworzyli razem wspólny księgozbiór.

Rozruszali Krzaki, pobudzili mieszkańców, otworzyli się na innych. 
– Ale to nie koniec – mówią. Już niebawem wychodzą z Krzaków, 

ale zawsze będą pamiętać o korzeniach. 
– W trakcie pisania pracy dyplomowej (Fundusz lokalny w Siera-

dzu – studium wykonalności) zauważyłem, że w powiecie sieradzkim są 
obszary, w których nie działają organizacje pozarządowe, a które wymagają 
pewnej zmiany lub udoskonalenia – mówi Mateusz i dodaje: – Dlaczego 
nie wykorzystać tego potencjału i nie zrobić czegoś nowego w innych spo-
łecznościach? Mamy dziewięć lat doświadczenia. Wypracowaliśmy pewne 
sposoby i metody pracy, którymi chcemy się dzielić.

Zapraszają gości z innych miejscowości, aby pokazywali, co cieka-
wego i niezwykłego można robić w małej wiosce, wśród pól i łąk, wśród 
drzew i lasów, gdzie nie ma ośrodka kultury.

Oprócz tego poszukują i spisują historię małej ojczyzny. Odkrywa-
ją lokalną tożsamość Krzaków, włączając w to mieszkańców. Promują je 
w bliższej i dalszej okolicy. Pomagają zaprzyjaźnionym grupom młodzieżo-
wym w stawianiu pierwszych kroków w świecie projektów.

Do ludzi
Zaczęli od własnoręcznie przygotowanych plakatów i ogłoszeń, które 
umieszczali w sklepie, na przystanku, boisku. Okazało się, że to nie wystar-
czy. Potem stosowali małe karteczki, minizaproszenia, rozdawane miesz-
kańcom prosto do ich domów (roznosili je zazwyczaj najmłodsi). Potem 
wrócili do plakatów, ale umieszczali na nich intrygujące zdjęcia. To po-
mogło. Mieszkańcy dowiedzieli się, co robią, a oni mieli pewność, że nie 
są osamotnieni w swoich działaniach i mogą liczyć na ich pomoc (choć nie 
wszystkich). Współpracują z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami. Posiadają 
obszerną bazę mailingową, wysyłają sms-y z informacjami o wydarzeniach, 
dzwonią, prowadzą fanpage i rozmawiają z mieszkańcami. Pytają: co jeszcze 
można zrobić? Za każdym razem starają się promować swoje działania, po-
kazywać, że są one ogólnodostępne. Narzędzia, kanały, informacje powinny 
być dostosowane do grupy docelowej.

Spotykają się z dziećmi i młodzieżą, rozmawiają, wspólnie malują, 
filmują i fotografują. Podczas realizacji projektów opracowali materiały pro-
mujące Krzaki: kalendarzyki kieszonkowe, kartki pocztowe, ulotki, filmy, 
prezentacje multimedialne, zakładki do książek, fotografie oraz historyczną 
mapę Krzaków. 

Od lutego 2008 roku „Rozrywkowa młodzież” posiada także własną 
stronę internetową.

Opowiadają: – W ramach programu „Zapraszamy w nasze Krzaki” 
wydaliśmy serię pocztówek, które promują naszą wioskę. Jest to komplet 
dziewięciu kartek pocztowych. Każdy z krzaczan wie, gdzie znajduje się 
dom danego mieszkańca lub ciekawe miejsca, ale z pewnością nie wie, 
jaki stosunek mają do niego inni. W związku z tym na zajęciach, które 
poprowadziliśmy, przygotowywaliśmy makietę z fotografiami (ludzie, ich 
domy, zwierzęta, wygląd ogródka itp.) oraz krótkimi opisami. Mieszkańcy 
sami mogli zaznaczyć na planie ważne dla nich miejsca, np. przykleić ser-
duszko do tych domów, w których mieszkają ich bliscy, albo napisać obok 
fotografii swoich posesji, kto mieszka w ich domu lub kto jest najstarszy. 

O działaniach „Rozrywkowej młodzieży” ukazało się ponad 50 arty-
kułów prasowych, wystąpili w łódzkich „Wiadomościach Dnia”, programie 
„Bliscy nieznani. Twój bohater”, Radiu Łódź oraz lokalnej rozgłośni Nasze 

Łódź 
Województwo łódzkie
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lidera, społecznika, który zadał sobie pytanie: a czemu nie można 
tutaj czegoś zmienić?

Mateusz wiedział, że sam takiej zmiany nie dokona, dlatego zebrał  
grupę młodych ludzi. Wspólnie się zastanowili, jak sprawić, żeby  
ludziom chciało się coś robić. Sceptycyzm mieszkańców, brak wiary 
w zmiany to ogromne trudności w procesie mobilizowania do działania. 

Grupa z Krzaków nie poddawała się jednak trudnościom i powoli,  
ale skutecznie zaczęła pokazywać mieszkańcom swoje działania. 
Zapraszali na wydarzenia, zachęcali do wspólnego działania. Ważne  
jest to, że ci młodzi ludzie kierują się takimi wartościami, bez których  
nie możemy mówić o aktywnej społeczności: godnością, szacunkiem  
do drugiego człowieka oraz wyrównywaniem szans w społeczności 
lokalnej, a także przekazują je innym. Wyrównywanie szans w ich 
przypadku to inicjowanie działań skierowanych na przykład do dzieci 
i młodzieży z ich wsi, których często nie stać na wakacyjny wyjazd. 

Biorąc pod uwagę kluczowe cechy aktywnej społeczności, możemy 
zauważyć takie w opisywanej miejscowości. Krzaki są twórcze, 
umożliwiają ekspresję indywidualną i grupową. W Krzakach jest  
miejsce na nowe pomysły i inicjatywy zarówno dla starszych,  
jak i dzieci oraz młodzieży.

W opisywanej społeczności widzimy także zaradność, bezpieczeństwo, 
solidarność i otwartość. Społeczność z Krzaków odczuwa dokonującą  
się zmianę właśnie w tych cechach, co sprawia, że mieszkańcom żyje się  
łatwiej i lepiej. Możemy to usłyszeć w rozmowach z mieszkańcami, 
zaobserwować podczas wydarzeń i wspólnych działań.

Analizując społeczność z Krzaków i moment dokonywania się zmiany, 
widzimy, że nie odbyła się ona bez wsparcia edukacyjnego na różnym 
poziomie. Przede wszystkim jest to edukacja lidera i całej grupy. Młodzi 
ludzie wiedzieli, że brakuje im wiedzy oraz umiejętności na wielu 
obszarach, i postanowili je uzupełniać. Coraz efektywniej udaje im się 
angażować ludzi, instytucje, zmieniać na lepsze małą ojczyznę. Wraz 
z wiedzą i umiejętnościami pojawia się wsparcie materialne: różnego 
rodzaju dotacje, granty i środki od sponsorów.

– Mamy za sobą bagaż doświadczeń, układamy plany na przyszłość, 
zakładamy organizację pozarządową, ale nie zrobilibyśmy tego, gdyby nie 
pierwszy krok, gdyby nie pierwsze działanie. Nigdy nie należy zapominać, 
po co, z kim i dlaczego się działa – mówi Mateusz. – Społeczność, w której 
błahe sprawy przeobrażają się w konflikt, niepotrzebny spór, traci na war-
tości. I tego się boję najbardziej, że kiedyś będzie taki dzień, który zamiesza 
w mojej społeczności. Ale to będzie też dla nas kolejne wyzwanie, dzięki 
któremu dowiemy się, na ile jesteśmy wspólnotą, a na ile zbiorowością. 

Dodaje jeszcze: – Jeśli macie pomysł i wiecie, że pomoże on waszej 
społeczności, nie bójcie się i go zrealizujcie. Trzeba rozpocząć aktywność, 
bo inaczej stanie się w miejscu, zapuści korzenie i zarośnie krzakami! Długo 
czekałem na dzień, kiedy niemalże wszyscy mieszkańcy Krzaków wyjdą 
z domów i przyjdą na lokalny festyn. Potrzeba było ośmiu lat naszej pracy. 
Udało się. 

Na zakończenie wakacji w 2011 roku zorganizowali wystawę podsu-
mowującą ich odkrycia historyczne. Mateusz: – To było coś niesamowitego, 
gdy widziałem osoby z zaciekawieniem oglądające swoje zdjęcia z młodości, 
sąsiadów przy pracy, zespół obrzędowy. Mieszkańcy sami przynosili zdję-
cia, zgłaszali chęć pomocy w organizacji wydarzenia, grillowali, sprzątali, 
ustawiali stoły, porządkowali plac. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego 
zrywu społecznego. 

W sobotę przed wystawą, gdy ponad 20 strażaków porządkowało 
plac przed strażnicą, samochody przejeżdżające przez wieś zatrzymywały 
się, a kierowcy pytali, co się we wsi dzieje, bo wszyscy sprzątają. 

– Wtedy nam się udało – cieszy się Mateusz.

Kontakt:
Grupa „Rozrywkowa młodzież” przy osp w Krzakach 
Krzaki 2 
98-275 Brzeźnio
e-mail: krzaki.info@wp.pl
www.krzaki.info

Okiem animatora regionalnego cal:

Widzimy, jak Krzaki zmieniają się na przełomie lat, choć nic wielkiego  
się tam nie wydarzyło. Zmiana, która jest widoczna, zaczęła się od  

Młodzi buszują w Krzakach
Grupa „Rozrywkowa młodzież” przy osp w Krzakach 88 Łódź 

Województwo łódzkie
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Goleniowski Dom Kultury 

Słowo o Sławoborzu

D zieci wołają na powitanie: przyjechała słodka pani od ciastek – mówi 
animatorka Anita Spychalska-Mlak – I to jest szczęście.

Pani od ciastek przyjeżdża do Sławoborza, gdzie kiedyś największym 
pracodawcą był pgr, a 10 lat temu bezrobocie dochodziło do 40 procent. 

Do Sławoborza, w którym mieszka dziś 1919 osób (w całej gminie  
4154), gdzie po upadku komuny i rozwiązaniu pgr-ów trzeba było odnaleźć 
się w nowych czasach. 

Po upadku gmina zatwierdziła nowy projekt herbu autorstwa pla-
styka z Koszalina Andrzeja Filipowicza. Nowym herbem były trzy dzwony 
skierowane w różne strony świata. Miały głosić sławę gminy. Ale na począt-
ku nie było jeszcze czego głosić.

1.
Stwierdzono w końcu, że Sławoborze może dużo. Tak została nazwana gru-
pa partnerstwa lokalnego – „Sławoborze dużo może”. Przyłączyły się: Urząd 

Młodzi liderzy podkreślają, że mimo sukcesów nie zawsze jest dobrze. 
Bywały sytuacje, kiedy czuli się osamotnieni. Stawiają sobie następujące 
wyzwania: być z mieszkańcami, rozmawiać z nimi, pytać o ich potrzeby, 
angażować ich do działania i oddać im pole do inicjatyw.

Młodzi buszują w Krzakach
Grupa „Rozrywkowa młodzież” przy osp w Krzakach 8
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

Sławoborze
Województwo zachodniopomorskie

biorą udział w przygotowanych konkurencjach: torze przeszkód, rzucie 
woreczkiem do celu, skokach w workach oraz przeciąganiu liny. Dla osób 
niepełnosprawnych sam start jest dużym sukcesem i wszyscy uczestnicy 
mają poczucie, że są zwycięzcami własnych słabości. 

– Przez sport, przez aktywność fizyczną i rywalizację dajemy im 
nie tylko dużo radości, ale przede wszystkim uczymy współpracy w gru-
pie – twierdzi kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy Grażyna 
Zakonek. – To, że dzieci, potocznie rzecz ujmując, nudzą się i narzekają 
na brak atrakcyjnych możliwości spędzenia czasu wolnego w sezonie wa-
kacyjnym, jest powszechnie wiadome. Niskie nakłady finansowe rodziców, 
uboga oferta zajęć pozaszkolnych nie sprzyjają temu, aby mogły tu rozwi-
jać swoje zainteresowania i talenty.

3.
Organizowane są specjalne warsztaty kulinarne, na których wychowan-
kowie samodzielnie przygotowują kruche ciasteczka o smaku pomarań-
czowym lub migdałowym oraz sławoborskie rogaliki z konfiturą różaną.  
Są też zajęcia plastyczne, techniczne, decoupage, filcowanie i rękodzielnic-
two. Prowadzi je zarówno kadra gops-u Sławoborze, jak i Środowisko-
wego Domu Samopomocy. Gośćmi dzieci są: policjanci, strażacy, myśliwi, 
terapeuci uzależnień, kuratorzy, trenerzy tańca. Magnesem dla dzieci są 
wyjazdy do Parku Wodnego „Relax” w Świdwinie. Uroczyste zwieńczenie 
następuje w ostatnich dniach sierpnia przy pokazie tańca wszystkich wycho-
wanków, zmaganiach międzyświetlicowych oraz krojeniu wielkiego tortu 
dla uczestników. 

Ostatnio jeden z nich, pałaszując tort, ze zwycięską miną oznajmił: 
– Jest tu absolutnie fenomenalnie, szkoda, że już czas wracać do domu.

 Z zajęć rokrocznie korzysta około 230 dzieci. – A dla nas pitrasze-
nie, robienie broszek, basen, ciastka i swobodny letni czas – wołają wycho-
wankowie świetlicy.

Kontakt: 
Grażyna Zakonek  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu 
ul. Leśna 1A 
78-314 Sławoborze
tel.: +48 943 652 000
e-mail: gopss@slawoborze.pl    
www.gops-slawoborze.pl  

Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy, Caritas parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej, 
Stowarzyszenie „Kariatyda”, Zespół Szkół Publicznych, Samorząd Uczniow-
ski, Stowarzyszenie Emerytów „Optymiści”, prywatni przedsiębiorcy.  
Słowem, całe Sławoborze wzięło się do pracy.

2 maja 2012 roku, stadion w Sławoborzu. Tłumy mieszkańców  
oglądają Telentynki 2012 – promowanie lokalnych wyrobów i produktów 
oraz talentów gminnych. Stawiło się wszystkie 13 sołectw: od Białego Zdro-
ju do Starych Ślepców.

Były pokazy rękodzieła, prac plastycznych, kulinariów, kolekcjoner-
stwa, fotografii, sztuk plastycznych, wzornictwa i filcowania. Można było 
zjeść ciasto i racuchy. I zobaczyć talenty: wokalne, taneczne. Grażyna Zako-
nek, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Sławoborzu, mówiła: – Talent 
był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go 
tylko jedna jednostka. Sławoborze, a może i mieszkańcy gminy Sławoborze 
naprawdę dużo mogą. Wystarczy tylko wierzyć, że się uda, a jak widać, 
udaje się, i to nie tylko raz, zachwycić swoim talentem.

2.
W Sławoborzu zorganizowano też piknik „Razem dla Leśnej”, czyli dla Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy „Na Leśnej”. Dom obejmuje wsparciem 
osoby z zaburzeniami psychicznymi mieszkające na terenie gminy Sławo-
borze. To dorosłe osoby przewlekle chore psychicznie i niepełnosprawne 
intelektualnie w stopniu głębokim, umiarkowanym i lekkim ze sprzęże-
niem z innymi zaburzeniami, np. dysfunkcją ruchu, epilepsją, autyzmem.  
Był to otwarty piknik rodzinno-integracyjny. Służył wzmocnieniu inte-
gracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Na pikniku oso-
by niepełnosprawne pokazywały się jako aktywne i twórcze. Mieszkańcy 
zwiedzali stoiska z wystawami prac środowiskowych domów samopomocy.

Uczestniczyli w przygotowaniu imprezy, upiekli ciasta. A Ochotni-
cza Straż Pożarna z Rokosowa przygotowała bigos i zupę grochową.

– To, że na Leśnej spotykamy się, wspólnie uczestnicząc w integra-
cji, daje nam szansę skonfrontowania dwóch światów: tego zdrowego z tym 
niepełnosprawnym, i połączenia ich w jeden, twórczy i kolorowy – mówiła 
koordynator Środowiskowego Domu Samopomocy Iwona Kowalska. 5 maja 
w Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej gops Sławoborze organizuje 
też Spartakiadę na Leśnej. Sportowe zmagania przybyłych uczestników 
(osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej) rozpoczyna wspólny prze-
marsz z kościoła na stadion oraz zapalenie zniczy olimpijskich. Uczestnicy 
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Jarosław Kuba 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów ˮBAŁTˮ

Dama radzi sobie sama 

Chciałyśmy je wyrwać z szarości dnia, pobudzić, dać bodziec – wspomina 
Barbara Kowal, prezeska zarządu. Ale na wsi kobiety wyciągnąć z domu 

jest trudno.
Stowarzyszenie Lejdis wyrosło z projektu. 
 – W ramach Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi napisałyśmy pro-

jekt, w którego założeniu znalazło się utworzenie stowarzyszenia ukierun-
kowanego na pobudzenie środowiska kobiet na wsi – wspomina Barbara 
Kowal. To miał być koniec szarości dnia codziennego.

Intencją inicjatorek było rozruszanie gospodyń domowych, które 
zamknięte w świecie codziennych obowiązków niechętnie angażują się 
w działalność społeczną. 

– Chciałyśmy je wyrwać z szarości dnia codziennego, pobudzić i dać 
bodziec do aktywności – wspomina Barbara Kowal. Przyznaje jednak, że 
w środowisku wiejskim, w którym niełatwo o aktywność zawodową wśród 
kobiet, ciężko wyciągnąć je z domu. Ale dziś do stowarzyszenia należy już 
ponad 40 kobiet z gmin Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Gnojno, Pierzchnica 
i Szydłów. Ponad 20 z nich działa bardzo aktywnie, a przedsięwzięcia reali-
zowane przez stowarzyszenie potwierdzają: było warto.

Damy w pałacu
Środowisko aktywnych kobiet jest zróżnicowane. – Mają od dwudziestu 
kilku do sześćdziesięciu kilku lat i wykonują różne zawody. Od urzędniczek, 
pielęgniarek i kobiet prowadzących gospodarstwa agroturystyczne po eme-
rytki – wylicza Barbara Kowal, podkreślając, że zdecydowanie najliczniejszą 
grupę stanowią gospodynie domowe, które wyciągnąć najtrudniej. Ale gdy 
już się to udało zrobić, okazało się, że są wśród nich osoby zajmujące się 
szydełkowaniem, szyciem i wyszywaniem, potrafiące układać kompozycje 
kwiatowe, stroiki, dekoracje czy malować na drewnie. – Mocną stroną grupy 
są także kulinaria – mówi Barbara Kowal. 

Tę mocną stronę potwierdziła impreza w pałacu w Kurozwękach. 
– Gospodynie musiały przygotować konkursowe potrawy oraz powalczyć 

Okiem animatora regionalnego cal:

Sławoborze – miejsce, gdzie w latach 80. XX wieku największym 
pracodawcą był pgr. Miejsce, gdzie dość powszechne było poczucie 
bycia oszukanym przez państwo i gdzie do dzisiaj mieszkańcy niechętnie 
zakładają własną działalność. Nie można się dziwić, że społeczność  
ma tu tendencję do zamykania się. Wszelka działalność społeczna 
i inicjatywy napotykają liczne problemy. 

Ale są i zmiany. Do liderów zmian należy wiele osób związanych 
z partnerstwem lokalnym „Sławoborze dużo może”, m.in. wójt 
i dyrektorka gops. Trudno znaleźć drugi gops z tak rozwiniętą 
działalnością wychodzącą poza stereotypowy obraz pomocy społecznej. 
Wśród wartości, którymi kierują się aktywne społeczności w Sławoborzu, 
na pierwszym miejscu są godność przynależna człowiekowi oraz 
poszanowanie innych ludzi. Kolejna cecha to szacunek. Stwarzanie 
równych szans to zadanie na wiele lat i długa droga, którą społeczność 
Sławoborza dopiero kroczy. Mając na uwadze specyfikę środowiska, nie 
jest to droga prosta. Aktywna społeczność jest też: twórcza, zaradna, 
bezpieczna, solidarna i otwarta, chociaż cechy te występują w różnym 
natężeniu. Twórcza, czyli poszukująca nowych rozwiązań. Zaradność? 
Trudno nie być zaradnym w takim miejscu, które zmusza codziennie 
do wytężonej pracy i poszukiwań lepszych rozwiązań. Jest bezpieczna 
jak każda mała społeczność – gmina Sławoborze liczy 4,3 tysiąca 
mieszkańców – gdzie każdy wie, jak wygląda mapa lokalnych instytucji.

Solidarność widać natomiast w trakcie pikników integracyjnych, 
w dbałości o najmłodsze pokolenie. Historia Sławoborza sprawia, 
że o otwartości można mówić w kontekście liderów. Choć na drodze 
otwartości stoją hermetyczność i głębokie poczucie krzywdy. Wśród 
filarów na pierwszym miejscu plasuje się współpraca pomiędzy organami 
administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, 
Kościołem, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, 
pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

Działania w Sławoborzu budują tożsamość miejsca, którego nie chcą 
opuszczać dorośli, a dzieci nie chcą wyjeżdżać na wakacje do innych 
miejscowości.

9Słowo o Sławborzu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu
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Stowarzyszenie Lejdis

Niestrachów
województwo świętokrzyskie

danej społeczności. Z ofertą będą jeździły na targi produktów lokalnych, 
turystycznych czy agroturystycznych, by prezentować smakołyki. Aby oferta 
miała właściwą oprawę, w ramach projektu zakupiony zostanie odpowiedni 
namiot z logo stowarzyszenia. Scementowaniu grupy ma służyć także wy-
stawienie przygotowywanej sztuki teatralnej. Każda z grupek w poszcze-
gólnych gminach ma już swoich liderów, z którymi można się szybko skon-
taktować i przedyskutować kolejne pomysły. – W świecie, gdzie jeszcze nie 
wszędzie dochodzą maile albo nie zawsze jest czas, by je odbierać, najsku-
teczniejsza okazuje się poczta pantoflowa – mówi Barbara Kowal, która jest 
dumna ze swoich ludzi w terenie.

 – W każdym środowisku jest ktoś, kto zachęca i mając kontakty 
z instytucjami samorządu czy kultury, angażuje nas w różne przedsięwzię-
cia, chociażby związane z organizowaniem lokalnych festynów – dodaje.

Ale to także od niej zależy aktywność pozostałych kobiet.
– Propozycje zawsze staram się sensownie motywować – wyjaśnia – 

Zwracam się tylko w formie prośby i prezentuję potencjalne korzyści.  
Staram się przekonać, że nie zawsze muszą mieć charakter materialny.

Kontakt:
Stowarzyszenie Lejdis
Niestachów 200
26-021 Daleszyce
tel.: 608 615 172
krs 0000405136
Prezes Zarządu Barbara Kowal
www.stowarzyszenielejdis.pl  

Okiem animatora regionalnego cal:

Już kilka pierwszych miesięcy działalności Stowarzyszenia  
Lejdis pokazało, że gospodynie domowe ze środowisk wiejskich  
chcą i potrafią się uczyć. Rozwijają swe zainteresowania  
i otwierają się na zewnątrz. Ich potencjał ujawniła impreza  
w pałacu w Kurozwękach, a otwartość – wyjazd na Kongres Kobiet 
i konkurs Kobieta Roku. O aktywności najlepiej świadczy niesłabnąca 
pomysłowość we wskazywaniu kolejnych obszarów aktywności oraz  
chęć przekuwania ich na kolejne projekty. 

o końcowy wynik wyglądem stoisk – wspomina Barbara Kowal. – Z zadania 
wywiązały się znakomicie, a przy okazji okazało się, że potrafią się bawić 
i rywalizować.

Impreza w pałacu scementowała środowisko i zachęciła do dalszej 
aktywności. – Poznałyśmy się lepiej, dzięki czemu łatwiej było o kolejne 
wspólne przedsięwzięcia – potwierdza liderka grupy aktywnych kobiet.

Trafiony okazał się również wyjazd do Warszawy na Kongres Kobiet. 
Okazja do spotkania ze sławnymi kobietami, które realizują się zawodo-
wo, wspólne zdjęcia z dziennikarką Agatą Młynarską, piosenkarką Kayah, 
udział w tematycznych spotkaniach dały bodźce do działania. Wkrótce ak-
tywne kobiety ze stowarzyszenia będą wybierały także Kobietę Roku. – Tym 
sposobem chcemy wyróżnić te kobiety, które na naszym terenie mogą być 
wzorem do naśladowania i kolejnym przykładem zachęcającym do działania 
– dodaje Barbara Kowal.

Swoi ludzie w terenie
Jeden z ostatnich projektów, który realizuje stowarzyszenie, dotyczy zor-
ganizowania cyklu szkoleń kulinarnych. Na terenie każdej z gmin aktywne 
kobiety doskonalą umiejętności przygotowywania potraw typowych dla 
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Ich pierwszą inicjatywą było Święto Jesieni, w którym uczestniczyło 
120 osób. 

Organizują także majówki, rajdy rowerowe. Wieczór panieński 
i wieczór piżamowy to dla nich też nie problem. Każda uczestniczka 
przygotowuje wówczas jakąś potrawę, wsiadają do autobusu lub na rowe-
ry i wyjeżdżają na bezpieczną odległość, aby przypadkiem nie zachciało 
się wracać do domu. Tam wspólnie spędzają czas, przy okazji zwiedzają 
i uczestniczą w warsztatach. Z inicjatywy władz lokalnych w partnerstwie 
ze stowarzyszeniem corocznie organizowane są jarmarki świąteczne. Pod-
czas Jarmarku Wielkanocnego wszystkie koła gospodyń wiejskich pre-
zentują stoły wielkanocne, na których pojawiają się potrawy i ozdoby 
przygotowywane przez członkinie kół gospodyń. W chwili obecnej Jar-
mark Wielkanocny jest całodziennym wydarzeniem przyciągającym tłumy 
mieszkańców gminy.

Majówki powiązane są ze szlakiem drezynowym, uczestnicy, jadąc 
drezynami, wstępują na zielony mosteczek, do „słodkiego zaułka”, gdzie 
czeka słodki poczęstunek, w „grocholandii” można posilić się grochówką. 
W tym roku zaplanowano już bal kapeluszowy, na który biletem wstępu 
będzie kapelusz na głowie.

Anna Wieczorek  
Stowarzyszenie „Partnerstwo Lokalne w Śmiglu” 

Babskie ruszenie na dwanaście kół 

O  tym, jak koniec okazał się początkiem i skąd się wzięły babskie wieczory 
i glejt podpisany przez „Króla”.

Zjednoczenie kół
Pani Jolanta Floraszek przeszło 20 lat pracowała w Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego. Po transformacji rozpadł się w gminie Grodzisk Związek Kółek 
i Organizacji Rolniczych. 

Wcześniej skupiał koła gospodyń wiejskich. Podczas pracy pani Jola 
pracowała głównie z kobietami, powołując do życia koła gospodyń, pracując 
z nimi i je wspierając. Kiedy ośrodki doradztwa rolniczego otrzymały nowe 
zadania, postanowiła zrobić coś, aby nie zniweczyć lat pracy.

„Coś” doprowadziło do zjednoczenia kół gospodyń wiejskich. Uchro-
niło przed rozpadem, którego widmo wisiało w powietrzu. – Zróbmy coś – 
pomyślała więc pani Jolanta. Później, gdy zaczęła rozmawiać z koleżanka-
mi, wpadła na kolejną myśl: załóżmy stowarzyszenie.

Z kapeluszem na głowie
Matką chrzestną została pani wiceburmistrz – pomogła w rejestracji 
stowarzyszenia. 

Tak 5 lat temu zorganizowały babskie ruszenie, którego efektem 
było powołanie Gminnego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. W tej chwili 
liczy 54 osoby. 

Członkinie stowarzyszenia są jednocześnie przedstawicielkami kół 
gospodyń wiejskich ze swoich miejscowości. Reprezentują 12 kgw, dzięki 
czemu zasięg stowarzyszenia dociera do jeszcze szerszej liczby odbiorców 
(w przeważającej mierze odbiorczyń). Stowarzyszenie skupia aktywne ko-
biety, cokolwiek ta aktywność miałaby oznaczać. Nie boją się wyzwań i po-
dejmują przeróżne inicjatywy, dzięki którym aktywizują, integrują, edukują 
i motywują kobiety do działania.

Z okazji 5-lecia istnienia odbyło się spotkanie, podczas którego pa-
nie przedstawiły sprawozdanie w formie rymowanki. 
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Babskie ruszenie na dwanaście kół
Gminne Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Grodzisku Wlkp.

szacunek dla drugiego człowieka i poczucie humoru”. W stowarzyszeniu 
spotykają się kobiety w różnym wieku i z różnym doświadczeniem 
zawodowym i życiowym. Umiejętne czerpanie korzyści z tej 
różnorodności oraz wzajemne uzupełnianie się, regularne spotkania 
i szczere rozmowy – wszystko to jest drogą do ich sukcesów.

Glejt podpisany
Stowarzyszenie zrealizowało również projekt Babskie Wieczory. W jego ra-
mach odbył się cykl warsztatów: organizowano prezentację potraw, ozdób 
przygotowanych z darów natury, czyli wszystkiego, co można znaleźć 
w lesie, były warsztaty kosmetyczne (panie uczyły się makijażu, układa-
nia fryzur). Część warsztatów była zorganizowana pod hasłem „Pokaż, co 
potrafisz”. Było malowanie, gotowanie, haftowanie, dzierganie. Część za-
jęć obejmowała zajęcia sportowe, podczas których panie odbyły szkolenie 
z nordic walkingu i maszerowały po lasach. Co roku organizują również 
wyjazdowe Kolacje Wigilijne. Miejsce wybierają wspólnie z burmistrzem. 
Uczestniczy on w kolacji, traktowany  jak „Król”. Podczas wigilii są śpiewa-
ne kolędy, składane życzenia, rozdawane prezenty, które wręcza Gwiazdor.  
Tak to podczas jednej z wigilii „Król” podpisał glejt przygotowany przez Gwiaz-
dora, w którym zobowiązał się do wybudowania świetlicy w jednej z wsi. 

Mieszkańcy cieszą się teraz nową świetlicą.

Kontakt:
Gminne Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Grodzisku Wlkp.
Prezes: Dorota Momot
tel.: 660 804 295 

Okiem animatora regionalnego cal:

Działania Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych wpisują się w filary: 
współpraca i wspólne działanie. To przykład bardzo dobrej współpracy 
z władzami lokalnymi. Władze wspierają panie na każdym niemal 
kroku, a samorząd jest otwarty w stosunku do inicjatyw przez nie 
podejmowanych. To dobry przykład współpracy organizacji pozarządowej 
z samorządem, można zauważyć tu wzajemny szacunek i partnerstwo. 
Panie realizują swoje cele, jednocześnie wykonując zadania gminy: 
wspieranie aktywności lokalnej i dążenie do poprawy jakości życia 
mieszkańców.
 
Wspólne działanie to 12 kół gospodyń wiejskich, które podejmują  
nowe wyzwania, szkolą się i rozwijają. Efekty, jakie osiągają,  
są zasługą mądrego zarządzania przez władze stowarzyszenia.  
Prezeska stowarzyszenia pani Dorota mówi: „Najważniejszy jest  

11Grodzisk Wielkopolski
Województwo wielkopolskie11
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12Łęczna
Województwo lubelskie12
Ale przypuszcza się, że liczba ludności znacznie spadnie. Gmina należy do 
starych demograficznie, z przewagą osób w wieku poprodukcyjnym nad 
osobami w wieku przedprodukcyjnym. Aż 45 procent osób posiada wy-
kształcenie podstawowe i niepełne podstawowe. To czynnik hamujący 
rozwój. Wiąże się to z brakiem uczestnictwa w życiu społecznym i niskim 
stopniem zaradności (Strategia Rozwoju Gminy Sułów na lata 2011–2018). 

Co by w takich okolicznościach zrobiła pani Fela?
Ryszard Pietrykowski pyta: – Nie wszystko na wsi kręci się wokół sklepu 

i kościoła. Życie nie kręci się wokół piwa. Co możemy dać młodemu poko-
leniu, aby od nas nie wyjechało za granicę lub do dużych miast? Jak ich 
zatrzymać lub spowodować, żeby zechcieli tutaj wrócić? 

Monotonne życie na wsi tylko zachęcało do działania. Kolega 
z Ochotniczej Straży Pożarnej zaproponował panu Ryszardowi współpracę 
w wypożyczalni naczyń na wesela, organizację dyskotek i funkcję gospo-
darza Ochotniczej Straży Pożarnej. Ryszard planuje więc działania i liczy 
na wyrozumiałość żony Zofii. Tak powoli w remizie powstaje klub Stara 
Remiza. Scena służy do prezentacji dokonań młodych strażaków. 

– Teraz marzy mi się teatr. Taki z udziałem dzieci, młodzieży, star-
szych. Międzypokoleniowy – zwierza się Ryszard – Jest pewna grupa w na-
szym Sułowie, tacy uśpieni animatorzy. Chciałbym do nich dotrzeć. Mamy 
przecież wspaniałych mieszkańców, oddane członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich, są druhowie strażacy, pani dyrektor szkoły, nauczyciele. Jest także 
wciąż grupa z pokolenia pani Feli.

Dociera do nich powoli.

Młodzi strażacy
Teraz wystarczy hasło „Stara Remiza” i już wiadomo, że dzieje się coś 

ciekawego. Można w remizie poczekać na autobus, odrobić lekcje, porozma-
wiać. Otwarcie klubu odbyło się w październiku 2011 roku. W organizację fe-
rii dla dzieci i młodzieży włączyły się wszystkie organizacje i instytucje. Także 
spoza Sułowa, m.in. z Michałowa i Kolonii Tworyczów. Czas wolny zapewnio-
no 80 dzieciom. Lokalny przedsiębiorca wsparł finansowo klub i można było 
kupić stół bilardowy. Bank Spółdzielczy i osp wsparły zakup piłkarzyków.

– Paniom z Koła Gospodyń wystarczy wspomnieć, że przydałaby 
się pomoc, i już chętnie włączają się do pracy. To sprawdzone partnerki do 
współpracy – chwali kierowniczka biblioteki Aneta Gil.

Klub stał się miejscem spotkań dla lokalnej społeczności. Chociaż 
jak wszędzie znajdą się malkontenci. Górę bierze jednak przywiązanie do 
miejsca.

Anna Płoszaj 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Uśpieni

Sułów odzyskuje blask. Wystarczy hasło „Stara Remiza”. I już wszyscy 
wiedzą, że coś się dzieje.

Zaczęło się od Feliksy Poździk. Panny młode stroiła do ślubu, pisa-
ła wiersze i tworzyła ludowe przyśpiewki. Każdego potrafiła zachęcić do 
współpracy, bez względu na wiek. Dzisiaj wszyscy wspominają Poździkową, 
bibliotekarkę i duszę Sułowa. 

Biblioteka tętniła życiem, była sercem wsi. Dla jej upamiętnienia, 
zaraz gdy tylko powstało Partnerstwo Rozwoju Gminy Sułów, zorganizowa-
no „Spotkania z Panią Felą”. 

Aneta Gil, kierowniczka Biblioteki w Sułowie i animatorka part-
nerstwa, zaprosiła lokalnych liderów, m.in. zastępcę wójta gminy Sułów, 
dyrektorkę Zespołu Szkół w Sułowie i księdza proboszcza z Tworyczowa. 
Było też Koło Gospodyń Wiejskich i bibliotekarki. 

Postanowili połączyć siły dla rozwoju społeczności lokalnej. Nie by- 
ło i nie jest łatwo. Czasami kogoś poniosą emocje, zawiedzie komunikacja 
w grupie i problem gotowy. No i ludzi we wsi czasem ciężko ruszyć. Choć 
dzięki remizie jest teraz lepiej. – Nie można powiedzieć, że w Sułowie nie 
ma ludzi obojętnych. Są uśpieni – mówią w partnerstwie. Teraz dawniej 
uśpiona grupa animatorów społecznych też chce pobudzić społeczność lo-
kalną do współpracy. Jak dawnej, za pani Feli, bywało.

Stara remiza
Pan Ryszard Pietrykowski wyjechał z Sułowa w wieku 12 lat. Powrócił z Lu-
blina do rodzinnej wioski z żoną Zofią w 2005 roku. Swoboda i przestrzeń, 
jakie niesie ze sobą wieś, niezbyt duża odległość od Lublina sprawiły, że 
wyremontowali dom i zamieszkali w Sułowie na stałe. Dzisiaj jest rencistą, 
ale mimo trudności zdrowotnych jest osobą pełną zapału i energii. Znajo-
mi mówią, że jest oddany sprawie, choć trochę trudny we współpracy, bo 
uparty i szybko się denerwuje.

Gmina Sułów leży 30 km od Zamościa i 70 km od Lublina. W jej 
skład wchodzi 15 miejscowości. W 2007 roku liczyła 5244 mieszkańców. 
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Uśpieni
Gminna Biblioteka Publiczna Sułów

współrządzenia władza lokalna wspiera rozwój różnych form 
obywatelskiej aktywności. Lokalne partnerstwa, sieci i koalicje tworzą 
synergie odpowiadające na lokalne potrzeby. Wpływ mieszkańców  
na decyzje władz lokalnych inaczej wygląda w gminach wiejskich,  
inaczej w miastach. Wspólne są grupy nieformalne, obywatelskie, 
samopomocowe i organizacje pozarządowe. To mieszkańcy tworzą 
przestrzeń do wyrażania potrzeb, własnej ekspresji, inicjatywy  
i działań. Zgodnie z zasadą pomocniczości zawartą w preambule  
konstytucji ich udział w odpowiadaniu na lokalne potrzeby  
powinien być zagwarantowany przez władze lokalne.

Ale w jaki sposób spowodować, aby ludzie chcieli się angażować? 
Tworzenie grup, klubów, stowarzyszeń, wzajemna pomoc, jak również 
umiejętność wspólnego świętowania świadczą o wysokim stopniu 
samozorganizowania się. Jednym z przejawów współpracy jest 
budowanie partnerstwa. Drogą do partnerstwa są formy pośrednie, 
takie jak platforma czy forum. To w ludziach leży potencjał do zmiany. 
Rozwój społeczności zależy też od relacji między ludźmi, instytucjami, 
organizacjami, firmami znajdującymi się na danym terytorium,  
od więzi umożliwiających współdziałanie. Aktywni liderzy i animatorzy, 
organizacje mogą się spotkać z biernością środowiska, w którym działają. 
Dlatego też tak istotna jest rola władz i administracji samorządowej, 
a w szczególności między innymi otwartość na mieszkańców i ich 
inicjatywy, drożna komunikacja dwustronna, tworzenie dogodnych 
warunków dla działalności zarówno ekonomicznej, jak i społecznej. 
Mieszkańcy to partnerzy w dialogu, a nie natrętni petenci.

To, co wymaga pracy, to pielęgnowanie powstałych relacji, powiązań 
i więzi. Stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów z zapewnieniem 
równości różnorodnym ludziom, grupom, sektorom oraz danie okazji 
do podejmowania wspólnych inicjatyw. Dbanie o charakterystyczne 
cechy partnerstwa, czyli: dobrowolność udziału, wspólne ustalanie 
celów i sposobów działań, udział wielu partnerów z różnych sektorów, 
łączenie zasobów, solidarne dzielenie się sukcesami i porażkami. 
Podkreślić należy element równouprawnienia w partnerstwie, czyli 
taki sam wpływ na pracę grupy, niezależnie od ich statusu i pozycji 
w społeczności lokalnej. Ponadto należy zapewnić możliwość wypowiedzi 
jednostkom i grupom w sprawach, które ich dotyczą w danej społeczności. 
Najpowszechniejszym zadaniem samorządu, w którego współtworzenie 

Sułów to wioska, w której głównie uprawia się tytoń. Dzieci włącza-
ne są do pomocy w gospodarstwie i dość szybko uczą się samodzielności. 

– Jak przedłużyć im dziecięce lata? – zastanawiał się pan  
Ryszard. – Zachęciłem do systematycznych treningów raz w tygodniu. Się-
gnąłem do tradycji osp, która w Sułowie istnieje już 86 lat. Tak powstała 
drużyna pożarnicza złożona z 12-,16-latków. Wygrywaliśmy najważniejsze 
zawody. Niedawno w gminie odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru. 
W całej gminie tylko nasza jednostka należy do Krajowego Systemu Ratow-
nictwa Gaśniczego – mówi.

– Dzieci i młodzież to bardzo wymagający partnerzy – dodaje. – 
Z czasem spowszedniały im zajęcia sportowe w klubie. Sięgnęliśmy do tra-
dycji kolędowania. Zebraliśmy 1000 złotych. W ten sposób zbieramy fun-
dusze na rajdy rowerowe, wycieczki.

„Alejki spacerowe, krzewy, ławki – to tylko niektóre ze zmian, jakie 
czekają tereny gminy Sułów. Korzystając z funduszy unijnych, władze gmi-
ny postanowiły zmienić obraz miejscowości” – napisała „Gazeta Zamojska”. 
„Celem tych zmian jest poprawa estetyki terenów gminy oraz przedstawie-
nie Sułowa jako ważnego i cennego ośrodka turystycznego i kulturalnego 
na mapie Roztocza. Będzie ona polegała na zagospodarowaniu obszaru 
miejscowości Sułów położonego w bezpośrednim sąsiedztwie remizy osp”.

Budzą się kolejni uśpieni liderzy. Ksiądz Marek Gudz z parafii  
pw. Świętych Piotra i Pawła w Tworyczowie planuje odnowić stary kościół, 
organizować wernisaże, koncerty. Ktoś inny mówił coś ostatnio o założeniu 
kabaretu. 

Kontakt:
Gminna Biblioteka Publiczna
Sułów 143 
22-448 Sułów
tel.: 84 682 64 08
Ryszard Pietrykowski
tel.: 605 494 500

Okiem animatora regionalnego cal:

W ustawie o samorządzie terytorialnym czytamy: „Mieszkańcy 
gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową”. W modelu 

12Łęczna
Województwo lubelskie12
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Tomasz Kosmala 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Pusty cokół

Po 66 latach nieobecności, po setkach rozmów i negocjacji – do Prudnika 
powróciła Diana.

Kochają miejski park. Lubią po nim spacerować, przysiąść na ła-
weczce i wsłuchać się w śpiew ptaków. W Prudniku park jest miejscem spa-
cerów, spotkań, zawierania znajomości, odpoczynku i kontaktów z muzyką. 
Mieszkańcy garną się też do centralnie położonego pawilonu muzycznego. 
Pawilon nosi datę 31 marca 1887 roku. Jest miejscem koncertów orkiestry 
miejskiej, uczniów szkoły muzycznej, opolskich filharmoników.

Park miejski w Prudniku jest pamiątką po okresie rozkwitu, jakim 
były, druga połowa XIX i początek XX wieku. Nie było chyba na Śląsku 
miasta podobnej wielkości, które zdobyłoby się na przedsięwzięcie równie 
ambitne. Jeszcze dziś, szczególnie po rewitalizacji, park prudnicki wywiera 
na odwiedzających niemałe wrażenie: to trwały pomnik doskonałości zawo-
dowej, rozmachu i dalekowzroczności jego założycieli. 

Nieopodal pawilonu muzycznego 100 lat temu, w 1911 roku, rodzi-
na Franklów, przemysłowców z Prudnika, ufundowała w miejscowym parku 
pomnik Diany z łukiem i jelonkiem. Był wzorowany na rzeźbie z muzeum 
w Luwrze. Diana w mitologii rzymskiej to bogini łowów, przyrody (świata 
roślinnego i zwierzęcego, gór, lasów, gajów, źródeł leczniczych), płodności, 
bogini Księżyca. 

Potem Diana z Prudnika zniknęła.
Po wojnie, w 1945 roku, pomnik zaginął, a jego losów nie udało się 

wyjaśnić do dziś. Został po nim tylko pusty cokół. Przez lata przypominał 
o Dianie. Starsi prudniczanie z nostalgią wspominali boginię. Młodsi pytali: 
A co to za kamień?

Miss Diana
Zachowały się wspomnienia przedwojennych mieszkańców, literatu-
ra i pocztówki. W lokalnej prasie, jeszcze w „Głosie Włókniarza”, a póź-
niej w „Tygodniku Prudnickim” zaczęto pisać o Dianie. Że może warto 
pomyśleć o rekonstrukcji rzeźby. Ziarno padło na podatny grunt. Ludzie 

włączani są mieszkańcy, jest planowanie małej architektury. To okazja  
dla obywateli, by mogli zdecydować o usytuowaniu ławki, latarni,  
czy placu zabaw. Ważne, by procesy partycypacyjne wprowadzać  
w inne obszary planowania w gminie.

Uśpieni
Gminna Biblioteka Publiczna Sułów
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1313Pusty cokół
Stowarzyszeniu Przyjaciół L.O. im. A. Mickiewicza w Prudniku

Prudnik
Województwo opolskie

starych fotografiach i pocztówkach. Fragment przeszłości powrócił mate-
rialnie w formie idealnej, bo bez upiększeń i zmian, dokładnie taki, jaki był 
niegdyś.

Jeszcze podczas trwania imprezy jej uczestnicy zaczęli sobie robić 
zdjęcia przy Dianie. Teraz to wizytówka parku oraz symbol miasta, bo na 
jej rzeźbie wzorowana jest honorowa statuetka Prudnika.

Regina Sieradzka, prezeska Stowarzyszenia Przyjaciół lo im. Adama 
Mickiewicza w Prudniku i Uniwersytetu Złotego Wieku „Pokolenia”, mó- 
wi: – Jeszcze raz potwierdziło się przysłowie, że każdy początek jest trudny. 
Ale koniec wieńczy dzieło.

Kontakt:
Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego  
im. Adama Mickiewicza w Prudniku 
ul. Gimnazjalna 2,  
48-200 Prudnik 
Tel./faks: 077 436 23 16
e-mail: przyjaciele.1.lo@wp.pl

Okiem animatora regionalnego cal:

Historii nie da się, a nawet nie powinno się zapominać. Historię miejsca, 
ludzi należy odkrywać na nowo każdego dnia. To ona niesie w sobie 
mądrość przeszłych czasów i pokoleń. Jest nadal żywa i obecna w naszej 
codzienności. Różnice między pokoleniami wcale nie muszą dzielić, 
lecz mogą łączyć. Starszy wiek nie oznacza konieczności siedzenia 
w domu. To z tych i z wielu innych jeszcze powodów powstała inicjatywa 
Diana. Pomnik, który udało się przywrócić, stał się symbolem samej 
miejscowości, ale także możliwych do zrealizowania zmian.

Pusty cokół stał się kołem napędowym, pretekstem do podjęcia różnego 
rodzaju inicjatyw. Puste miejsce postanowiono na nowo zapełnić,  
ale nie tylko przez postawienie samej rzeźby. Także przez zgromadzenie 
mieszkańców wokół tradycji i historii. Park stał się miejscem stałych 
spotkań. Skupienie ludzi wokół cokołu pozwoliło zapełnić go nie tylko 
odtworzoną rzeźbą, ale przede wszystkim bogactwem ludzi.  

skupieni w Stowarzyszeniu Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama  
Mickiewicza w Prudniku i słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku „Pokole-
nia” powołali do życia Stowarzyszenie Diana. Bogini łowców miała wrócić 
na pusty cokół.

Na czele stowarzyszenia stanął prudnicki animator kultury Marek 
Karp. Razem z innymi członkami rozpoczął promocję idei oraz cykl spotkań 
piknikowych. Były nawet wybory „Miss Diana” i „Damy z epoki”. Kandydat-
ki do tytułu miss musiały upodobnić się wyglądem i strojem do stojącego na 
cokole wzorca – dostały łuk i kołczan.

Inicjatywę odbudowy pomnika poparł profesor Uniwersytetu Opol-
skiego Stanisław Sławomir Nicieja, a także europosłanki: Lidia Geringer 
de Oedenberg oraz Danuta Jazłowiecka, posłanka Janina Okrągły i wiele 
innych osobowości. To przedsięwzięcie jest więc opowieścią o społecznej 
aktywności, ludziach lokomotywach, którzy chcieli dokonać zmiany, ocalić 
od zapomnienia pomnik lokalnej kultury.

Powrót Diany
I tak, po 66 latach nieobecności, setkach rozmów, komentarzy, negocja-
cji, artykułów i wspomnień, do prudnickiego parku powrócił posąg Diany. 
Warto było marzyć. Diana przestała być tylko mitycznym wspomnieniem 
dawnych czasów, pięknego Prudnika, który można oglądać jedynie na 
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Ala Hałoń  
Fundacja „takjak”

Marcel niesforny

W  ludziach z Marcela widać odwagę, przywiązanie do swojego miejsca 
zamieszkania i silne więzi sąsiedzkie. Słychać gwarę śląską, której się 

nie wstydzą.

1.
Marcela próżno szukać na mapie Śląska. Nie jest to postać historyczna. 
Marcel to nazwa nadana przez ludzi ich miejscu w Radlinie (powiat wodzi-
sławski, województwo śląskie). I jeśli ktoś chce zobaczyć prawdziwe stare 
górnicze osiedle, budynki z czerwonej cegły z obowiązkowymi malowanymi 
wykuszami okien, chlewikiem przy domu, zielenią i przestrzeniami, gdzie 
można się spotkać – dobrze, że trafił do Marcela. Tutaj poczuje, że jeszcze 
nie zniknęły ważne dla tradycji śląskiej dobre sąsiedztwo, interesowanie się 
drugim człowiekiem, organizowanie się i odpowiedzialność. 

Na Marcelu mieszka około 2500 mieszkańców. Część z nich zatrud-
niona jest w pobliskiej kopalni Marcel ‒ to od niej właśnie wzięła się nazwa 
osiedla. To ona pokazała, jak silnie ludzie wiążą się z miejscem.

2.
Historia ludzi mieszkających na Marcelu jest charakterystyczna dla prze-
mian gospodarczych i społecznych na Śląsku. Zubożenie części grup społecz-
nych, niepewność przyszłości, a przede wszystkim zmiana w postrzeganiu 
roli społecznej robotników i utrwalany stereotyp dzielnicy robotniczej ‒ 
wszystko to prowadziło do frustracji i niezadowolenia.

Według mapy zasobów i potrzeb głównymi problemami, o których 
mówią mieszkańcy Marcela, są te natury społecznej: alkoholizm, narkoma-
nia, agresja, niezgoda między mieszkańcami, przemoc w rodzinie, bezrad-
ność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz wandalizm, kradzieże 
i rozboje młodzieży. Ważnymi zagadnieniami są problemy dotyczące infra-
struktury i ekologii związane z niskim standardem mieszkań, niskim stanem 
czystości oraz brakiem dbałości o najbliższe otoczenie. 33 procent mieszkań-
ców deklaruje, że sami mogliby rozwiązać takie problemy jak wandalizm, 

Pod pomnikiem członkowie stowarzyszenia wcielają się w postacie  
z epoki Franklów. Można ich spotkać niemal w każdą niedzielę.  
To żywa lekcja historii i atrakcja turystyczna, która przyciąga do 
Prudnika.

Inicjatywa pozwoliła dostrzec na nowo potencjał ludzi i miejsca. 
Odbudować poczucie odpowiedzialności za samą miejscowość i jakość 
życia jej mieszkańców. Rodzą się i są realizowane kolejne inicjatywy. 
Powstaje Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia”. Pozwala to pokazać 
Prudnik jako miasto, które ma swoją historię, niesie potencjał i może 
być, mimo wielu trudności, miejscem atrakcyjnym. Inicjatywa Diana 
spowodowała, że ludzie różnych pokoleń zaczęli działać wspólnie. 
Przede wszystkim zaczęto organizować wiele działań dla osób starszych. 
Odbywają się kursy komputerowe, kursy językowe, warsztaty teatralne, 
kabaretowe, muzyczne, taneczne, zajęcia rekreacyjne: basen, joga, 
wycieczki piesze i autokarowe. I właśnie poszerzanie tych działań, 
stworzenie miejsca (ośrodka) przyjaznego seniorom jest wielkim 
marzeniem i planem na przyszłość stowarzyszenia. 

Sami członkowie stowarzyszenia mówią: „Nie bójmy się jesieni życia, 
gdyż Złoty III Wiek ma wartość samą w sobie. Pomnaża mądrość i służy 
dojrzałymi radami”. Wszystkie spotkania i kursy to przestrzeń, w której 
planuje się kolejne inicjatywy, pomysły. To czas wymiany doświadczeń 
i potrzeb. Oficjalne kursy były początkiem relacji czysto towarzyskich 
i prywatnych spotkań wśród mieszkańców. Ogromna zmiana, która zaszła, 
możliwa była dzięki otwartości ludzi, ich odwadze i czasowi, jaki poświęcili.

Społeczeństwo polskie, jak pokazują wszystkie statystyki, bez wątpienia 
się starzeje. Tym cenniejsze są inicjatywy, które wykorzystują czy wręcz 
pobudzają potencjał tkwiący w tej części grupy społecznej. Poprzez 
czerpanie z historii i tradycji lokalnych, chwalenie się dokonaniami 
(publikacje), dbanie o relacje międzyludzkie, wygląd, codzienne życie 
miasta udaje się budować wśród mieszkańców filar tożsamości miejsca. 
Prudnik może stać się dobrą praktyką dla wszystkich miejscowości, 
w których większość mieszkańców stanowią seniorzy. Ponieważ historia 
naszego kraju bogata jest w takie puste cokoły, mogą się one stać 
doskonałym pretekstem do rozpoczęcia działań, zjednoczenia różnych 
ludzi i pokoleń, aby czerpać z bogactwa historii i sprawiać, że małe 
ojczyzny staną się miejscami znanymi i przyjaznymi.

13Pusty cokół
Stowarzyszeniu Przyjaciół L.O. im. A. Mickiewicza w Prudniku
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1414Marcel niesforny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie

Radlin
Województwo śląskie

dizajnerzy”. Podczas debat akcentowano potrzebę integracji społecznej 
mieszkańców oraz otwarcie się na innych – to najlepsze sposoby na popra-
wę wizerunku dzielnicy. 

Pojawiły się również pomysły: system samopomocy sąsiedzkiej 
oparty na strategii komunikacji wizualnej – mieszkańcy chcący wziąć 
udział w projekcie oferowania swych usług sąsiadom mieliby w okre-
ślony sposób sygnalizować to wizualnie, za pomocą jednolitych tablic 
informacyjnych. 

– Wybraliśmy symbol gołębia, jako nawiązanie do tradycji hodowli 
gołębi na tym osiedlu, symboliki pokoju oraz komunikacji – mówiła Marta 
Kostrzewa, radlinianka, absolwentka wrocławskiej asp, która uczestniczy 
w projekcie. Pojawiły się również koncepcje integracji społecznej za pomocą 
cyklicznych imprez na osiedlu, które miałyby promować lokalne produkty 
oraz przedsiębiorczość wśród młodych.

Istotne, że nie tylko mówiono o młodych ludziach – młodzi ludzie 
sami zabierali głos we własnej sprawie i własnym miejscu.

Największy sukces marcelinian to nauczenie się mówienia o swoich 
potrzebach, problemach w sposób, który rodzi rozwiązania. Potrafią powie-
dzieć „nie” na bezradność, bierność, bylejakość. Nie poddają się – niesforni 
wobec sytuacji, w której żyją.

W ludziach z Marcela widzę odwagę, przywiązanie do swojego miej-
sca, silne więzi sąsiedzkie, gościnność. Słyszę gwarę śląską, której się nie 
wstydzą. Wchodzę do przydomowych ogródków, w których sąsiedzi rozma-
wiają o sprawach dla nich istotnych lub nie. Najważniejsze jest bycie razem. 
Spotykam dzieci, które bawią się wspólnie. Znam oddanych animatorów 
z ops, którzy w umiejętny sposób potrafią nadawać nowy wymiar życiu 
na Marcelu. Nie wydarzenia zmieniają to miejsce, zmienia je każdy dzień 
zaangażowania mieszkańców.

Kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Solskiego 15 
44-310 Radlin
tel.: 32 / 456 72 31
e-mail: ops@radlin.pl 
www.ops.radlin.pl

brak porządku publicznego, brak wyczulenia mieszkańców na potrzeby po-
mocy czy niski poziom estetyki i czystości.

Zdecydowana większość, bo 79 procent mieszkańców dzielnicy Mar-
cel, włączyłaby się w działania mające na celu rozwiązanie jakiegoś konkret-
nego problemu. Mieszkańcy najchętniej wzięliby udział w takich działaniach 
jak włączenie się w działania zorganizowanej grupy mieszkańców, napisanie 
petycji do władz czy pozyskanie koniecznych materiałów i narzędzi do prze-
prowadzenia prac związanych z dbałością o najbliższe otoczenie.

W takiej sytuacji niezwykle potrzebne było uruchomienie całego cy-
klu działań, które pomogłyby ludziom na nowo uwierzyć, że są potrzebni, 
że miejsce, w którym żyją, należy do nich. Mogą je kształtować, budować, 
zmieniać. Zmiana potrzebna była zarówno w ludziach, jak i w przestrzeni, 
w której żyją. 

Ważną rolę w zrozumieniu przez społeczność Marcela, że od niej 
samej najwięcej zależy, odgrywa Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie. 
Animatorka i dyrektorka Krystyna Kryszewska z koordynatorem realizo-
wanego na Marcelu Programu Aktywności Lokalnej Tomaszem Stońskim 
pomagają przywracać nadzieję, że można żyć lepiej. Edukują, wzmacniają 
ludzi. A przede wszystkim z nimi rozmawiają. 

Od 2008 roku ośrodek realizuje projekt „Nowe horyzonty – aktywna 
integracja społeczności Radlina”. Zorganizowano wiele przedsięwzięć wspie-
rających i inspirujących mieszkańców, od turniejów siatkówki dla młodzie-
ży, klubu szachowego, przez cykle spotkań z doradcą zawodowym, debaty 
z mieszkańcami dotyczące spraw związanych z przestępczością oraz bezpie-
czeństwem mieszkańców Radlina, problemów młodzieży, po kilkanaście wy-
darzeń o charakterze integracyjno-kulturalnym.  Zorganizowano warsztaty 
aktywizujące, w ramach których odnowiono dwie klatki schodowe, posadzo-
no kilka drzewek i zbudowano piaskownicę dla dzieci. Działa klub wolon-
tariusza, klub szachowy, zorganizowano galerię obrazów w ops oraz wiele 
innych spotkań o charakterze edukacyjnym. Projekt obfituje w wydarzenia, 
ale jak mówi Krystyna, dyrektorka ośrodka: ‒ Najważniejsze jest to, co przed 
wydarzeniem i po nim, co nam to wydarzenie dało, nad czym jeszcze po-
winniśmy pracować, co się zadziało u ludzi. Takie ujęcie projektu powoduje 
zmianę w społeczności – świadomą i trwałą, bo wprowadzoną wraz z ludźmi.

3.
Ważne są debaty o przestrzeni publicznej Marcela. Jedna z nich zrealizowa-
na w partnerstwie z Politechniką Śląską, druga w ramach projektu „Młodzi 
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Elżbieta Tomczak 
Stowarzyszenie Aktywnej Współpracy w Wolinie saww

Senior nie ma czasu chorować

Choć na głowie siwy włos, a statystyka zakwalifikowała ich już do „popro-
dukcyjnych”, oni się nie poddają. – Nigdy w życiu nie byłam na wyciecz-

ce. Nie myślałam, że pojadę gdzieś i zobaczę takie rzeczy – mówią.

Miasteczko z samolotem 
To nie pamiątka z II wojny światowej, lecz pierwsza konstrukcja mieleckich 
inżynierów powojennych. Jedyny egzemplarz prototypu samolotu m-2. Stoi 
na trasie Mielec – Tarnów. Tam gdzie samolot, jest też miasteczko Rado-
myśl Wielki. W samym miasteczku 3 tysiące ludzi. W gminie 14 tysięcy –  
12 sołectw. 

W 2008 roku w gminie z samolotem przeprowadzono diagnozę 
społeczną. Opinia: postępująca dezintegracja społeczna i zanikanie „ducha 
lokalnego patriotyzmu” nie tylko w samym mieście Radomyśl Wielki, lecz 
także w sołectwach na terenie gminy. 

Bo taka była prawda: ludzie coraz rzadziej się spotykali, rozmawiali 
ze sobą. Był ten samolot, a wokół już nie za wiele.

„Coś”
Odpowiedź Radomyśla była szybka. Jeszcze tego samego roku powstało 
Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”. Jednym z inicjatorów był 
Andrzej Ziobroń, emerytowany inżynier, pracownik pzl Mielec, kolekcjoner 
i społecznik – chyba od zawsze. Bez problemu zjednuje sobie ludzi. W sto-
warzyszeniu zebrali się znajomi sprzed wielu lat. Każdy z nich miał jakieś 
swoje pasje, doświadczenia: sport, modelarstwo, historia, regionalizm, ko-
lekcjonerstwo, śpiew, poezję. Połączyła ich chęć spotykania się i zrobienia 
czegoś wspólnie. Stowarzyszenie założyło ponad 30 osób. 

– To taka nasza tradycja rodzinna. Ojciec mój działał, brat, siostra. 
Jeszcze w szkole średniej działałem w klubokawiarni prowadzonej przez 
nieodżałowanego kolegę Jacka Kozioła – opowiada Andrzej Ziobroń.

Andrzej przez 12 lat przebywał w usa, gdzie przez 8 lat był wolon-
tariuszem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i został odznaczony 

Okiem animatora regionalnego cal:

Często słyszę – w oficjalnych i mniej oficjalnych wypowiedziach – 
o specyfice regionu. Uśmiecham się wtedy w duszy i zastanawiam:  
jakie znaleźć słowo, które odda to, co na Śląsku jest tak inne?  
Bo słowo „specyfika” blednie i żadnej emocji nie oddaje.

Nowe słowo powinno być tak pojemne, aby pomieściło niekiedy  
sprzeczne określenia:
przywiązanie do miejsca z mobilnością, twardość i łagodność,  
brzydotę i piękno, świadomy akcent w mówieniu dający sygnał  
„jestem stąd” z otwartością i tolerancją. Kult pracy i przywiązanie  
do niej przemieszane z wolnością wyboru. Trudną historię regionu 
zespoloną z jeszcze trudniejszymi historiami osobistymi.

Nad trudnymi historiami ludzi pochylił się tu ośrodek pomocy  
społecznej. Czują Marcela jak nikt inny. Roztropnie interweniują,  
bo znają ludzi, którzy tam mieszkają. Odbudowują poczucie  
tożsamości i odpowiedzialności za siebie. Słuchają. Miejsce jest 
miejscem. Ile wniesiemy, tyle odbierzemy.

14Marcel niesforny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie
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1515Senior nie ma czasu chorować
Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”

Radomyśl Wielki
Województwo podkarpackie

W pierwszej kolejności działania stowarzyszenia skierowane były 
do seniorów. Nie bez przyczyny. Większość członków organizacji zalicza się 
już do grona osób dojrzałych i dobrze znane są im potrzeby i problemy ró-
wieśników. Zawiązany został Klub Seniora – „Jak w Rodzince”. Organizuje 
spotkania, odczyty, prelekcje, wycieczki, aerobik, nordic walking.

– Tutejszy lekarz rodzinny powiedział, że odkąd zaczęły się zajęcia 
w Klubie Seniora, starsi pacjenci nie odwiedzają go już tak często – opo-
wiada jedna z pań z Ośrodka Pomocy Społecznej. Po prostu nie mają czasu 
chorować.

Od czterech lat stowarzyszenie prowadzi modelarnię dla dzieci 
i młodzieży. Odbył się tam cykl szkoleń z budowy latawców, prostych mo-
deli samolotów latających, balonów. Właśnie kończy się szkolenie z budowy 
modeli zdalnie sterowanych. 

Stowarzyszenie pozyskało środki na budowę dwóch placów zabaw 
(jeden już został oddany, drugi jest w budowie), które powstają dzięki pracy 
wielu mieszkańców Radomyśla Wielkiego. 

– Do pracy przychodzili dziadkowie, dzieci i wnuki – opowiadają 
mieszkańcy.

W stowarzyszeniu prowadzona jest od kilku lat biblioteka, gdzie 
zbierane są wszystkie dane dotyczące miasta i gminy. Wykazy prasy, arty-
kuły, literatura i książki o gminie.

Jest płytoteka z nagraniami filmowymi i zdjęcia z wydarzeń, które 
miały tu miejsce.

– Tutaj mam wykazy całej biblioteki – mówi pan Andrzej, otwierając 
pliki w komputerze – czyli kiedy się artykuły, zdjęcia ukazały, kto przeka-
zał. Początkowo ograniczaliśmy się do samego miasta, ale bardzo szybko 
zaczęliśmy gromadzić materiały z całej gminy.

Można znaleźć numer „Kujona Radomyskiego” wydanego przez lo-
kalną szkołę, nagrany film z dożynek, lokalne ulotki i pocztówki.

Wszystkie materiały są gromadzone na bieżąco. Łącznie można zna-
leźć około 35 tysięcy plików.

Teraz ludzie się spotykają
Stowarzyszenie od początku było otwarte na współpracę. Wiele działań pro-
wadzi w partnerstwie:

– Modelarnia prowadzona jest w partnerstwie formalnym z Aero-
klubem Mieleckim, z modelarnią na osiedlu, Stowarzyszeniem Modelarni 
Lotniczych, ze szkołą w Tuszymie. Dzięki temu organizowanych jest wiele 
zawodów i pokazów.

prestiżowym medalem Merentibus za szczególne zasługi dla instytutu.  
– W 2007 roku, po powrocie do kraju, też trzeba było się czymś zająć – 
mówi z uśmiechem. Obecnie jest on członkiem zarządu Aeroklubu Mie-
leckiego, przewodniczącym Rady Osiedla, członkiem wielu grup kolekcjo-
nerskich oraz prezesem Stowarzyszenia „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”.

Senior nie ma czasu
– Gdybyśmy nie podjęli działań, to dzisiaj w Radomyślu działoby się znacz-
nie mniej. Prowadzimy działania, które wynikają z naszych zainteresowań, 
pasji, potrzeb naszych mieszkańców. Służymy też pomocą liderom z innych 
wsi gminy – opowiada Andrzej. Grupa prowadzi naukę gry w szachy, szko-
lenia, zajęcia sportowe, zawody, turnieje, spotkania, wycieczki. Są uro-
czystości okolicznościowe dla wszystkich mieszkańców, pikniki i zabawy 
integracyjne, zajęcia plastyczne dla najmłodszych dzieci. Zebrane i wydane 
zostały wiersze mieszkańców Radomyśla Wielkiego oraz okoliczościowe 
karty pocztowe.
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ul. Armii Krajowej 27
tel.: 662 102 758
e-mail: andrzejziobron@wp.pl
http://www.naszemiasto.radomyslwielki.org.pl 

Okiem animatora regionalnego cal:

Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki” prowadzi różnorodne 
działania – od sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, 
przez promocyjne, do integracyjnych. Trudno uwierzyć, że w ciągu kilku 
lat udało się rozwinąć ofertę dla tak wielu różnych grup wiekowych –  
„od seniora do przedszkola”. Chcieli robić „coś” i mieli dużo do 
zaoferowania: doświadczenie, zainteresowania, pasje, zasoby rzeczowe – 
bezcenne materiały, dokumenty o gminie. I czas, którego na emeryturze 
jest dużo. 

Liderem i pomysłodawcą założenia grupy był Andrzej Ziobroń – 
człowiek charyzmatyczny, ciepły, spokojny i posiadający tyle pomysłów 
oraz energii, że mógłby nimi obdzielić wielu. Już jako emeryt powrócił 
po kilku latach z obczyzny. Zebrał swoich znajomych: w większości 
emerytów oraz kilka osób aktywnych zawodowo. Każdy miał swoje 
doświadczenia i odmienne zainteresowania, ale połączyła ich chęć 
robienia czegoś razem dla lokalnej społeczności. Głównym motorem 
i sercem administracyjno-logistycznym jest pan Andrzej, ale do realizacji 
działań zawsze jest wielu chętnych. Ważne jest, że w czasie wspólnej 
pracy jest też wiele przyjemności – wspólna kawa, ktoś piecze kiełbaski 
na grillu, ktoś przyniesie ciasto. Stowarzyszenie jest otwarte na pomysły 
i ludzi. 

Tu można przyjść i realizować swoje pasje – jeżeli tylko służą one lokalnej 
społeczności. Organizacja często zaprasza do współpracy inne aktywne 
grupy, np. szkołę, przedsiębiorców. Dzięki połączeniu wielu zasobów 
mogą zrobić więcej i lepiej. Zapytałam pana Andrzeja, czy ktoś odmówił 
współpracy. Chwilę się zastanowił, uśmiechnął łagodnie i powiedział:  
– Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Stowarzyszenie chce 
kontynuować zróżnicowaną działalność, tworzyć miejsca i przestrzeń 
do integracji oraz rozwoju lokalnej społeczności. Przy tym wszystkim 

– Klub Szachowy pracuje w porozumieniu z Klubem Gier Logicz-
nych „Szarotka” z Wadowic Górnych, szkołami podstawowymi z Żarówki 
i Zdziarca.

Podpisane jest porozumienie z gminą w sprawie zarządzania starym 
budynkiem remizy, organizacji i prowadzenia placów zabaw – teraz będzie 
ich cztery. – Wprawdzie nie mamy jeszcze podpisanej umowy na finansowa-
nie budowy dwóch placów, ale już otrzymaliśmy zgodę na pożyczkę z gmi-
ny i w najbliższych tygodniach zamawiamy sprzęt i rozpoczniemy wspólną 
pracę – opowiadają.

Po 3 latach działalności stowarzyszenie zostało laureatem tytułu 
Leader 2011 w kategorii zespół, przyznawanej przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „Prowent”. 

– Przez swoje działania organizacja jest niekwestionowanym ośrod-
kiem rozwoju wielu inicjatyw służących społeczności lokalnej – tłumaczyli 
wręczający nagrodę.

Choć zrobili już dużo, jeszcze wiele jest do zrobienia.
Pan Andrzej: – Za najważniejszą zmianę, jaką udało się nam uzyskać 

w lokalnej społeczności, uważam to, że ludzie się spotykają. Spotykają się 
i coraz częściej szukają okazji do spotkań.

Dla starszej samotnej pani niesamowitą rzeczą było pojechanie po 
raz pierwszy w życiu na wycieczkę: 

– Ja nigdy w życiu nie byłam na wycieczce, nigdy nie myślałam, że 
pojadę gdzieś i zobaczę jeszcze takie rzeczy – mówiła.

Młodzież rozwija swoje pasje i zainteresowania w modelarni, klubie 
szachowym, na zajęciach sportowych lub plastycznych.

Marzeniem stowarzyszenia jest utworzenie w Radomyślu Wielkim 
izby pamięci i tradycji z prawdziwego zdarzenia. W zbiorach członków 
stowarzyszenia i mieszkańców gminy znajduje się wiele cennych ma-
teriałów historycznych, pamiątek, których nie ma gdzie eksponować 
i wystawiać. 

– Musi być miejsce, dokąd ludzie będą mogli przynieść pamiątkę 
i ona przetrwa. I będzie służyła innym – mówi pan Andrzej. Już przygotował 
projekt i pisze wnioski.

Kontakt:
Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”
ul. Zbigniewa Matuli 3 
39-310 Radomyśl Wielki

1515Senior nie ma czasu chorować
Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”

Radomyśl Wielki
Województwo podkarpackie
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Magdalena Gołębiowska 
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych boris

Spacer po Wiśle

Powiśle stworzyło nową jakość, ale nie może zamienić się w punkty z dro-
gimi i modnymi klubami, w których nie ma miejsca dla wszystkich miesz-

kańców – tłumaczy Zosia, mieszkanka Powiśla. 

Pora na przebudzenie
Powiśle to najbardziej klimatyczne miejsce stolicy. Dzielnica ma kilka 
ważnych dla miasta adresów: 3 szpitale, 3 muzea, Torwar, teatr Ateneum, 
Bibliotekę Uniwersytecką, liceum Batorego, Centrum Nauki Kopernik.  
Ot, kawałek miasta z zapomnianą historią, luźnymi więziami między ludź-
mi i wszystkimi uciążliwościami życia w centrum. To dawna przemysłowa 
część Śródmieścia, gdzie mieszka kilka tysięcy ludzi. Do tego wszystkiego 
potrzebny był lider, który wszystko razem zepnie.

– Nam chodzi o zaangażowanie całego środowiska powiślańskiego. 
Ważne jest też, aby stale odnawiać motywację w grupie – mówi Katarzyna 
Federowicz, liderka lokalna, dla której najbardziej istotne jest aktywizo-
wanie mieszkańców i rozbudzanie w nich chęci działania na rzecz najbliż-
szego otoczenia. Kasia Federowicz jest zawsze blisko kultury i ludzi. Swoje 
działania koncentruje na animacji życia mieszkańców Powiśla. Nie wszę-
dzie jednak zapał i nawet najbardziej kreatywne działania wystarczają, by 
osiągnąć sukces. 

Powiśle dzisiaj to miejsca, które przyciągają ludzi i sprzyjają nawią-
zywaniu kontaktów. 

– Partnersko i po sąsiedzku. Tak działamy i w tym nasza siła. Siła 
wszystkich kilkudziesięciu współorganizatorów powiślańskiego festiwalu 
oraz instytucji i organizacji Partnerstwa dla Powiśla. Mamy różne pasje 
i chodzimy różnymi ścieżkami. Jedni wolą gotować, inni – występować. 
Jedni wolą nadwiślańskie bulwary, inni – przedwojenne kamienice. Łączy 
nas jedno. Powiśle. Miejsce, z którego wyrastamy, w którym pracujemy 
i cieszymy się naszą codziennością, miejsce, które współtworzymy – mó-
wią Katarzyna Federowicz i drugi z liderów Patryk Czaplicki. Łączy ich 
odpowiedzialność za to, co robią, pomimo braku struktur formalnych. 

ważne jest zbieranie „kawałków przeszłości”. Rekonstrukcja starej 
i zachowanie nowej historii mieszkańców, a także znalezienie dla 
niej bezpiecznego miejsca – izby pamięci, może muzeum. W lokalnej 
społeczności stowarzyszenie postrzegane jest jako centrum rozwoju 
działań społecznych. I z każdym dniem coraz więcej osób i grup zwraca 
się do jego członków o pomoc.

15Senior nie ma czasu chorować
Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”
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1616Spacer po Wiśle
Powiślańska Fundacja Społeczna

Warszawa
Województwo mazowieckie

do wymiany doświadczeń i zobaczenia efektów zrealizowanych projektów, 
o których wcześniej członkowie Partnerstwa dla Powiśla marzyli – odno-
wione przez mieszkańców klatki schodowe, stworzona siłami sąsiedzkimi 
świetlica w tym samym budynku. Co roku Partnerstwo dla Powiśla uczest-
niczy także w spotkaniach w Mazowieckiej Sieci Partnerstw Lokalnych oraz 
Warszawskiej Sieci Partnerstw Lokalnych. Przedstawiciele partnerstw mają 
wówczas możliwość zaprezentowania działań poszczególnych partnerstw 
i ich inicjatyw w obszarze rewitalizacji społecznej, m.in. festynów rodzin-
nych, wigilii sąsiedzkich, jarmarków osiedlowych, imprez kulturalnych 
i sportowych, stałej pracy nad wspieraniem nowych form oparcia społecz-
nego i aktywizacji społeczności lokalnej. Partnerstwo dla Powiśla ma już 
ponad rok, ale są takie, które mają kilkadziesiąt lat, i takie, które funkcjo-
nują od kilku miesięcy. Każde partnerstwo jest zupełnie inne, inaczej działa, 
czego innego dokonało dla swojej społeczności. 

– Przychodzimy tam opowiedzieć o sobie – mówi Katarzyna Fede-
rowicz. Partnerstwo ich jednoczy, by wspólnie forsować ważne decyzje. 

Działania, które podejmowane są w dzielnicy w ramach Festiwalu 
Powiślenia i Partnerstwa dla Powiśla, wpisują się w Mikroprogram Rewi-
talizacji Dzielnicy Śródmieście (Mikroprogram to załącznik do Lokalnego 
Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005–2013). Ma on być 
kierunkiem działania na przyszłość. Obszary rewitalizacji obejmują przede 
wszystkim działania związane z uporządkowaniem istniejącej tkanki miej-
skiej, tak by mogła spełniać oczekiwania mieszkańców. Głównym celem 
działań rewitalizacyjnych w Śródmieściu jest ochrona przed degradacją ma-
terialną, społeczną lub duchową całych kwartałów miasta poprzez popra-
wę jakości życia mieszkańców, uwypuklenie wartości historycznych Śród-
mieścia, a także przez rozszerzenie funkcji turystycznych na całą dzielnicę 
(nie tylko tych rejonów, które od dawna są uznane za godne odwiedzenia 
i określone jako atrakcja turystyczna). Działania podejmowane na Powiślu 
stwarzają okazję do uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym dzielni-
cy i wzmacniania ich identyfikacji, budują korzystny wizerunek Śródmieścia 
poprzez podkreślenie istniejącego tu bogactwa kulturowego.

Co roku, jednego dnia, na Powiślu organizowana jest wielka są-
siedzka fiesta. ‒ Ludzie przychodzili całymi rodzinami, byli emeryci, byli 
poważni panowie w garniturach, profesorowie z uniwersytetu i ich studenci. 
A do tego mnóstwo dzieciaków! – mówi Ania, mieszkanka Powiśla. Podkre-
śla, że działalność mieszkańców Powiśla skupia się na integracji wewnętrz-
nej, nie promocji turystycznej. – Chciałabym, by Powiśle stworzyło nową 
jakość, ale nie może zamienić się w punkty z drogimi, modnymi klubami 

Bardzo ważna dla Katarzyny Federowicz jest też ciągłość informacyjna.  
Po każdym spotkaniu wysyła relacje, co na nim było. Nie zawsze każdy ma 
czas przyjść, ale każdy, kto jest zaangażowany, kto może się zaangażować, 
ma szansę przeczytać raport ze spotkania. W swojej bazie e-mailowej ma 
ponad 200 adresów. Często też zamyka laptopa i po prostu rusza w teren, 
rozmawia, spotyka się z ludźmi.

– Jeżeli mamy coś ciekawego do zaoferowania, staramy się o tym 
poinformować jak najwięcej ludzi. Jeśli organizujemy spotkanie, wydarze-
nie, mówimy o tym, wieszamy plakaty na klatkach sąsiednich budynków 
czy wręcz wrzucamy do skrzynek zaproszenia – mówi. Katarzyna Federo-
wicz uświadamia mieszkańcom i różnym instytucjom, że każdy ma coś –  
ktoś ma lokal, ktoś piecze najlepsze ciasto drożdżowe, ktoś może wprowa-
dzić innych w tajniki jogi, nauczyć kroków tańców latynoskich, zaprosić 
na recital fortepianowy, eksperymenty chemiczne lub prezentacje o pod-
ziemiach Warszawy. Ważne, aby zwiększać efektywność działań poprzez 
wspólne rozwiązywanie problemów, wymianę zasobów i doświadczeń. Kata-
rzyna Federowicz chce budować nową jakość uczestnictwa w kulturze przez 
inicjatywy, które nie wykluczają żadnej z grup społecznych. 

– Ktoś poprosił mnie, żebym poszedł na jedno z pierwszych spotkań. 
Od razu się zgodziłem. Wziąłem też udział w kolejnych i to mnie bardzo 
zainspirowało – mówi Adam Maruszak, koordynator do spraw rewitalizacji 
w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście. – Pomyślałem: dlaczego nie zacząć dzia-
łać i robić czegoś dobrego? Przy okazji zdałem sobie sprawę z tego, że to 
szansa dla mnie na poszerzenie wiedzy i horyzontów.

Z partnerstwem związał się na stałe i zaprzyjaźnił z jego członkami. 
Ostatnio razem organizowali wielkanocne spotkanie dla mieszkańców Powi-
śla. Maruszak był odpowiedzialny za zorganizowanie warsztatów robienia 
pisanek (źródło: Ngo.pl).

Spacerem 
Miasto nie jest już wyłącznie narzędziem do robienia kariery, nie jest obo-
wiązkiem wynikającym z posiadanej tu pracy. To świadomy wybór. Przy-
wilej, a nie kara. Już nie tylko mieszkamy w mieście, lecz także dążymy 
do tego, by mieć na nie realny wpływ. Mieszkańcy chcą sami decydować 
o swojej miejskiej rzeczywistości, sami ją kształtować. Łączą więc swoje siły 
podczas wydarzeń lokalnych, budują partnerstwa, tworzą projekty i stowa-
rzyszenia. Dyskutują, działają, poszukują.

Ważna jest edukacja i otwartość na nowe i  jeszcze nieznane.  
Wizyta studyjna zorganizowana przez Stowarzyszenie boris była okazją 



116

Okiem animatora regionalnego cal:

Na Powiślu mnożą się wydarzenia miejskie, partycypacyjne,  
które nie są tylko przejawem mody na imprezy kulturalno-klubowe.  
To przemyślane działania na rzecz Powiśla i jego rozwoju. Wskazują  
na jego siłę i kulturotwórczy potencjał. Festiwal integruje mieszkańców 
wokół dzielnicy, zlokalizowany nad rzeką wspiera ideę rewitalizacji 
terenów nadwiślańskich. Odwołuje się do tradycji i przywraca dawną 
świetność starym dobrym warszawskim imprezom. Wokół festiwalu 
zbierają się instytucje i osoby, które dysponują różnorodnymi zasobami. 
Do podstawowych zasobów będących w zasięgu każdej społeczności 
należą czas poświęcony na spotkania, materiały i fundusze oraz zasoby 
ludzkie, wiedza o zasobach, możliwościach oraz umiejętność dotarcia  
do nich, a także osobowość konkretnych osób. 

Grupa partnerska chce wejść w dialog z władzami miasta. Dzięki 
temu miejscy aktywiści zyskają realny wpływ na decyzje w dzielnicy. 
To, co wyróżnia ich inicjatywy, to elastyczność, a także odejście 
od standardowego i sztywnego myślenia nastawionego na rezultat, 
osiągnięcie konkretnego, założonego na wstępie celu. Na Powiślu  
został zainicjowany ważny proces upowszechniający pewien styl 
współdziałania sektora publicznego i pozarządowego.

Społeczność na Powiślu wypracowuje w sobie otwartość na zmianę 
i potrzebę edukacji. Przy zachowaniu swojej lokalnej identyfikacji 
i tożsamości członkowie społeczności ‒ poszczególni mieszkańcy, 
organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, firmy ‒ potrzebują 
impulsu edukacyjnego do poznawania nowych rozwiązań, zdobycia 
nowych doświadczeń, poszerzenia horyzontów. Dzięki temu ich 
społeczność staje się otwarta i ucząca, nie tworzy postawy zamkniętej 
i obronnej wobec wszystkiego, co przychodzi do niej spoza niej. Przy 
utrzymaniu poczucia własnej wartości czerpie z doświadczeń innych 
i traktuje je jako inspirację do swoich działań. 

i restauracjami nastawionymi tylko na młode pokolenie Warszawy i tury-
stów, w których nie ma miejsca dla wszystkich mieszkańców – tłumaczy 
Zosia, także mieszkanka dzielnicy.

Festiwal Powiślenia współtworzony jest przez ponad 30 partnerów 
Festiwalu Powiślenia: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i miej-
sca prywatne. Na jego program składa się kilkadziesiąt wydarzeń o cha-
rakterze artystyczno-rozrywkowym i sportowo-edukacyjnym. Odbywają się 
one jednego dnia, od rana do późnych godzin nocnych, na terenie całego 
Powiśla. Powiślenia to m.in. koncerty, pokazy filmowe, pikniki, happeningi, 
wystawy, spektakle teatralne, pokazy naukowe, spacery z przewodnikiem, 
warsztaty artystyczne, modowe i kulinarne. Czwarta edycja festiwalu odbyła 
się 22 września 2012 roku.

Przewodnikiem po festiwalu, a jednocześnie po całym Powiślu jest 
mapa. Pokazujemy na niej Powiśle kulturalne i historyczne, imprezowe 
i rodzinne. Dzięki mapie każdy z uczestników Powiśleń otrzymuje narzę-
dzie pozwalające samodzielnie wytyczyć własną drogę po festiwalowych 
wydarzeniach. Przed wydarzeniem mapa dystrybuowana jest na terenie 
całej Warszawy. Jak co roku w imprezę włączają się klubokawiarnie, in-
stytucje i mieszkańcy z całego Powiśla. Impreza rozpoczęła się od występu 
Teatru Improwizowanego Klancyk. Atrakcji było jednak znacznie więcej. 
Automobilową grę miejską zorganizował klub Warszawa Powiśle. „Dzień 
megadobroci” odbył się w klubokawiarni Grawitacja. Z kolei klub Solec 
zorganizował konkurs na Najlepszy Wypiek Powiśleń. Powiślenia zakoń-
czył występ Natalii Przybysz w klubie Solec 44. Miejsc przybywa coraz 
więcej. Powstają kluby, które chcą zaoferować swoim klientom coś więcej: 
naukę tańca, wypalanie gliny, spotkania naukowe i artystyczne, warsztaty 
dla mam czy akcje proekologiczne. Od kilku lat funkcjonuje portal sąsiedzki. 
Odbywają się tu także takie święta i festiwale, jak Święto Wisły. Planowana 
modernizacja lewego brzegu Wisły oraz fakt bliskości centrum tylko ugrun-
towują kierunek rozwoju warszawskiego Powiśla. 

Kontakt:
Powiślańska Fundacja Społeczna
Katarzyna Federowicz
e-mail: powislenia@gmail.com
www.powislenia.blogspot.com

1616Spacer po Wiśle
Powiślańska Fundacja Społeczna

Warszawa
Województwo mazowieckie
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Województwo dolnośląskie17
Wioleta Bodnar z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, inicjatorka wielu 
przedsięwzięć lokalnych.

Partnerstwo dało siłę. Ale było też poświęceniem: czasu, energii, 
a czasem koniecznością ustąpienia racji. Ale w porozumieniu szanują się 
i czują się równi, bez względu na to, czy ktoś jest z małej firmy, ośrodka 
pomocy, szkoły, czy organizacji pozarządowej.

‒ Nie zawsze jest łatwo. Ale kto powiedział, że będzie? ‒ dodaje 
Wioleta Bodnar. ‒ Czasem są chwile, gdy gaśnie entuzjazm, są szumy w ko-
munikacji. Ale jesteśmy jak małżeństwo. Musimy razem działać dla dobra 
Nadodrza.

W minionym roku partnerzy organizowali m.in. zbiórkę odzie-
ży w związku z Dniem Godności, zbiórkę krwi, festyn ekologiczny, piknik 
rodzinny. 

Wioleta Bodnar: ‒ Staramy się spotykać systematycznie co najmniej 
raz na dwa miesiące. A jak są zespoły robocze, to częściej, w zależności 
od potrzeb. Spotykamy się też w różnych miejscach, żeby każdy mógł się 
poczuć gospodarzem i nas przyjąć. Tu nikt nie robi solo. Do wszelkich ini-
cjatyw zawsze są włączani partnerzy, nie tylko z formalnego partnerstwa. 

2.
Przykład poszedł z góry. Mieszkańcy to przecież też partnerzy. Zaczęli być 
nie tylko odbiorcami, lecz także współorganizatorami. Mikołajki już nie 
wyglądają tak, że rodzice przychodzą z dziećmi, a potem stoją z tyłu i pa-
trzą, jak animatorzy prowadzą imprezę. Teraz rodzice sami szykują stoły,  
pieką ciasta, bawią się z dziećmi i sprzątają po sobie. Albo na przykład 
festyny.

‒ Była grupa osób, które tylko patrzyły, takie lokalne cwaniaki.  
Ale zobaczyli, że taki pan Marian czy pan Heniek, którzy wcześniej byli 
przez nich zaszczuci, teraz są gospodarzami. To ci cwaniacy teraz też chcą 
nimi być. I grzecznie rozmawiają, a nie wytykają palcami. W każdej dziel-
nicy są trudności. Osoby borykające się z uzależnieniami, bezrobociem, 
przemocą. Są środowiska totalnie zapuszczone i zdewastowane moralnie. 
Ale każdemu trzeba dać szansę. Ja ją otrzymałam w programie liderów 
i moje życie jednak trochę się zmieniło. I nie czuje się już gorsza od innych –  
mówi Justyna Misiewicz, mieszkanka.

Na ostatnim pikniku rodzinnym na terenie parafii jeden drugiego 
dopingował. Uczestnicy wchodzili na scenę, pomagali sobie. Gdy ktoś sobie 
nie radził – głośno klaskali. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego 
udostępniło leżaki. Ludzie poczuli się swojsko. Po zakończeniu w ciągu  

Anna Borek 
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Tu nikt nie lubi solo

Lokalne cwaniaczki zobaczyły, że pan Marian czy pan Heniek, wcześniej 
zaszczuci, teraz są gospodarzami. To i cwaniacy chcą być gospodarzami 

i już nie wytykają palcami.
Przepis smakuje współpracą, uśmiechem. Wystarczy odrobina 

entuzjazmu, szczypta wiedzy, kilo chęci działania. Wszystko wymie-
szać, dosłodzić pomysłami. I zmiana na osiedlu Nadodrze we Wrocławiu 
gwarantowana. 

Nadodrze to 35 tysięcy mieszkańców. Osiedle w przeszłości zanie-
dbane. Po drugiej stronie Odry błyska centrum miasta, tętniące życiem, no-
woczesne. Ale tu zgodnie z polityką mieszkaniową osiedlano osoby o trud-
niejszej sytuacji materialnej i życiowej. Dużo mieszkań socjalnych, wysoki 
wskaźnik przestępczości i korzystania z pomocy społecznej. 

Ale osiedle zostało zakwalifikowane do projektu rewitalizacji. I za-
częli napływać nowi mieszkańcy. Miejsce stało się atrakcyjne. Remontowane 
są kamienice, unikatowe w skali światowej, z XVIII, XIX wieku. Powstają 
parki, skwery. Powstają galerie sztuki. Jak w tym wszystkim odnajdują się 
dawni mieszkańcy? Jak te dwa światy połączyć? Jak wygląda Nadodrze 
podczas zmiany? Jak pokazać, że Nadodrze to nie tylko przymusowa nocle-
gownia, lecz także dzielnica, o którą warto zawalczyć?

1.
Sprawnie działająca maszyna. Od tego zmiana Nadodrza się zaczęła. Poten-
cjał wynikający z różnorodności, współpraca lokalna. Połączenie pomysłów, 
energii i celów.

W 2010 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomię-
dzy 13 podmiotami funkcjonującymi na Nadodrzu. 

‒ Zrozumieliśmy, że partnerstwo jest dla nas szansą, że każdy z nas 
może mieć korzyści w postaci lepszego wizerunku, wiarygodności, szybsze-
go dostępu do informacji. Przede wszystkim jednak wiedzieliśmy, że tak 
naprawdę musimy współpracować i się komunikować, żeby nie powielać 
działań, a tworzyć nowe. Korzystać z tego, co mamy wokół siebie – mówi 
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Siadamy i rozmawiamy. Pytamy. Nawet rozpoczęliśmy akcję tworzenia ła-
wek dospołecznych, czyli zwróconych do siebie – dodaje Wioleta Bodnar.

3.
A sami mieszkańcy? Jednym z przedsięwzięć mops jest Akademia Lidera. 

Styczeń. 11 osób. Większość z trudnościami i problemami osobisty-
mi. Nieaktywni zawodowo. Brak pewności siebie, a jeszcze gorszy brak wia-
ry. I spotykają się na pierwszych spotkaniach integracyjnych, kulinarnych. 
Oswajają się ze sobą nawzajem. Trwa edukacja pod kątem rozpoznawania 
zasobów tkwiących w środowisku, wykorzystywania potencjału, organizacji 
wydarzeń, komunikacji, autoprezentacji. Nauka, że można pisać podzięko-
wania, nie tylko skargi. Jedne z zajęć, dotyczące lokalnych zasobów, po-
legały na tym, że każdy uczestnik miał przynieść informacje, które znalazł 
o Nadodrzu. Co się tu znajduje, jak funkcjonuje, jak działa. 

I przełom. Odkrycie, jak wiele się w Nadodrzu dzieje. Zaczęły się 
wyjścia do instytucji kultury. 

Wioleta Bodnar: ‒ Byliśmy też na Gali Kabaretów. Nawet zdarzyło 
się coś niesamowitego. Znana kabaretowa „Mariolka” usiadła akurat koło 
nas, przez co automatycznie musieliśmy improwizować i zagrać razem z nią. 
Za każdym razem uczestnicy mieli wpływ na repertuar i sami go wybierali. 

15 minut zebrano wszystko, każdy coś wziął. Ludzie zaczynają czuć odpo-
wiedzialność. Nie trzeba było nawoływać do sprzątania. 

Albo pracownicy z mieszkańcami razem zrobili rabatki. 
Była też akcja ekologiczna „Kocham Recykling. Kocham Nadodrze” 

połączona z integracją na 14 lutego. Powstały naklejki „I love Nadodrze”, 
które mieszkańcy sobie naklejali. Za kilka starych baterii można było dostać 
lizak.

Co roku jest też organizowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego 
oraz spółkę Wrocławskie Mieszkania na Nadodrzu akcja „Dbam to Mam”. 
Przez akcję chcą pokazywać najładniejsze gminne podwórka. Chodzi o to, 
aby mieszkańcy poczuli się współodpowiedzialni za przestrzeń, aby jej nie 
dewastowali i nauczyli się o nią dbać.

Towarzystwo Kultury Czynnej podczas warsztatów filmowych dla 
seniorów zrealizowało film o Nadodrzu. Mieszkańcy stworzyli przedstawie-
nie. Z gimnazjum i podstawówki został wyłoniony chór. Inscenizację przy-
gotowała mieszkanka – lokalna artystka. Przedstawienie zostało wystawione 
na Dni Wrocławia. Tyle się teraz dzieje.

Ideą partnerstwa stało się to, by dać zaplecze dla społeczności i włą-
czać ją w zmianę, a nie tylko coś organizować. ‒ Idziemy więc do nich, sia-
damy na ławkach i rozmawiamy. W dobie komputerów, e-maili i telefonów. 

Wrocław
Województwo dolnośląskie
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Ludzie mają poczucie, że są słuchani. Na wniosek mieszkańców od-
były się konsultacje o bezpieczeństwie. Były policja, mops, Urząd Miasta. 
I pan, który przedstawił doświadczenia z Holandii – jak prewencyjnie dzia-
łać, by społeczność sama zadbała o swoje bezpieczeństwo. Temat mocno 
zainteresował. Kolejny to Masterplan, czyli mapa zasobów i potrzeb – po-
kazanie punktów słabych i mocnych. Konsultacje miały dotyczyć tego, co 
mieszkańcy by chcieli jeszcze zmienić, czego im brakuje. 

Na spotkaniu wrzało.

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ztps nr 7
pl. św. Macieja 4 
Wrocław
tel.: (71) 78-22-422
http://www.mops.wroclaw.pl

Okiem animatora regionalnego cal:

Opisane środowisko wyraża się we współpracy i współdziałaniu. 
Przejawiły się one między organizacjami i instytucjami a mieszkańcami 
oraz między samymi mieszkańcami. Cechy, które najpełniej opisują 
Nadodrze, to społeczność twórcza i solidarna. Nie boi się innowacyjnych 
rozwiązań i ciągle poszukuje sposobów i narzędzi umożliwiających 
trwalsze zakorzenienie zmiany społecznej. To ciekawe, kreatywne 
inicjatywy, które nie powielają schematów. Nie ma też nudy. 
 
Za każdym razem można spodziewać się czegoś interesującego, co 
pobudzi wyobraźnię. Ludzie bardziej włączają się w działania, kiedy coś 
ich zaskoczy, wprowadzi w dobrą, przyjemną atmosferę. Kiedy poczują, 
że się o nich dba. Jednocześnie zaczynają też dbać wzajemnie o siebie 
i o swoje otoczenie. Nawet niewielkie wizualne zmiany na podwórku 
wpłyną na ich większe zaangażowanie. Społeczność solidarna to właśnie 
ta, w której mieszkańcy mogą na siebie liczyć, w której traktują się 
partnersko i się szanują. Tu przykładem najbardziej akcentowanym jest 
grupa uczestników Programu Aktywności Lokalnej, po którym zostanie 
coś na wzór grupy wsparcia. 

Brali laptop, szukali oferty i tylko informowali o terminie. Dodatkowym 
atutem było to, że na spotkania zabierali swoich bliskich, znajomych. Więc 
też ich społeczność miała okazję ucztować w kulturze. Wielkim doświadcze-
niem było obejrzenie „Panoramy Racławickiej”. Na zakończenie ze swojej 
własnej inicjatywy zgadali się, przygotowali własny poczęstunek. Ci, którzy 
nie gotowali, byli kelnerami. 

Powstał też hymn z refrenem „Każdy kocha te dzielnice/ Wszystkie 
bloki, kamienice/ Pomagamy sobie wzajem/ bo Nadodrze staje się rajem”.

Wioleta Bodnar: ‒ Wcześniej na Wielkanoc przyszli z  jajami.  
26 osób. Jaj zebrało się 50. Jedni robili wydmuszki, a reszta smażyła jajecz-
nicę. Razem wymyślili, razem ucztowali. 

W ankietach wypełnianych przed programem uczestnicy pisali: 
o niczym nie wiedzieliśmy, w niczym nie uczestniczyliśmy, mamy niskie 
poczucie własnej wartości. 

W czasie projektu odżyli. Znaleźli swoje miejsce. 
Poza zajęciami odwiedzają się na kawie, porozmawiają na ulicy.  

Są dla siebie grupą wsparcia. 

4.
Efekty: jedna z liderek startuje do rady osiedla. Pan, który wcześniej był 
bezdomny, zaprosił innych bezdomnych na noc muzeów. 

Aleksandra Kwaśniak, uczestniczka Aktywności Lokalnej: ‒ Poczu-
łam, czym są skrzydła. Częściej się uśmiecham. Świat stał się bardziej kolo-
rowy i już nie tak przygnębiający. Nawet ujawniło mi się nowe zaintereso-
wanie. Pisanie. A teraz będę występować w przedstawieniu Mądra Elżunia. 
Co więcej dodać? 

Ważnym momentem współpracy instytucji z mieszkańcami było 
utworzenie Infopunktu na ul. Łokietka 5. Magistrat chciał stworzyć miej-
sce, które skupiałoby wszystkich. Spotykać się tam miały osoby, które mają 
pomysł i chcą się włączyć w rewitalizację. Mieszkańcy, artyści, przedsię-
biorcy, urzędnicy. 

I zaczęli się spotykać. Organizowane były debaty o rewitalizacji 
dzielnicy, wystawy, warsztaty i projekty artystyczne. Sprzyjało to powsta-
waniu ruchu oddolnego. 

Na Nadodrzu zaczęły wyrastać kolejne organizacje. Przy ul. Pauliń-
skiej 4 powstało Centrum Organizacji Pozarządowych, a w starej pralni ‒ 
Centrum Rozwoju Zawodowego i Nadodrzańskie Centrum Wsparcia. Przed-
siębiorcy prócz codziennej działalności prowadzą warsztaty albo organizują 
wystawy. Wszystko po to, żeby wyciągnąć ludzi z domów i zadbać o dzielnicę.

1717Tu nikt nie lubi solo
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ztps nr 7
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Maciejów
Województwo opolskie 1818
Tomasz Kosmala 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Miodowe lata w Maciejowie

W  Maciejowie można teraz dowiedzieć się nawet, jak pszczoły i miód uka-
zane są w Biblii: „Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, 

lekiem dla ciała” (Prz 16,24).
Od wsi, która nie miała na siebie pomysłu, mieszkańcy Maciejowa 

doszli do Miodowej Krainy. Początek wizji miodowej to powstała w 2007 ro- 
ku grupa odnowy wsi. Po 2 latach przekształciła się w Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Maciejów „Miodowa Kraina”. Teraz mieszkańcy mówią, że przy-
szłością są miód i wieś tematyczna.

Miodowe korzenie
Maciejów leży 11 km od Kluczborka. Liczy zaledwie 156 mieszkańców.  
To głównie środowisko rolnicze. Tutaj pracował ks. dr Jan Dzierżon. Wyniki 
jego badań prowadzonych m.in. w pasiece w Maciejowie okazały się fun-
damentalne dla rozwoju pszczelarstwa. W Maciejowie działa od 1968 roku 
pasieka zarodowa mieszcząca się w miejscu życia i pracy ks. Dzierżona. 

Pszczelarstwo jest też popularnym zajęciem wśród mieszkańców Ma-
ciejowa. Wielu z nich posiada własne pasieki, niektórzy pracują w pasiece 
zarodowej. Mają wiedzę pszczelarską. A pszczelarstwo to ważny element 
ich lokalnej tożsamości. 

Cała wieś ma miejsca, które kojarzą się z miodem: pasiekę zarodo-
wą, skansen pszczelarski, apiinhalatory, park, świetlicę, pola i łąki z rośli-
nami miododajnymi.

Miód i pszczelarstwo, pomyśleli mieszkańcy, może przyciągnąć 
turystów. Bo ile można o miodzie opowiadać! O właściwościach miodu, 
o pszczole w kulturze, o organizacji życia w roju jako metaforze idealnego 
społeczeństwa. Albo: pszczoła w cywilizacji, zastosowania pszczelego wo-
sku, wosk pszczeli jako tworzywo artystyczne. A może rośliny miododajne, 
rola owadów?

Miodowa droga
Warsztaty o wsi tematycznej poprowadził najpierw Wacław Idziak. 
Mieszkańcy stwierdzili, że tematem wsi musi być „Miodowa Kraina”. 

Filarami są więc wspólne działanie i współpraca. W tej społeczności 
podmioty reprezentujące różne sektory zbudowały przez kilka lat trwały 
system powiązań, sieć, która jest trwałym spoiwem dla Nadodrza. Zostały 
wypracowane normy, zasady współpracy. I jeden wspólny cel: poprawa 
jakości życia mieszkańców. Różne są drogi dojścia, różne koncepcje 
i różne możliwości. Ale w tej różnorodności kryje się właśnie siła 
partnerstwa.

Zmiana na Nadodrzu zaistniała dzięki wsparciu edukacyjnemu 
i animacyjnemu. To wiele warsztatów, spotkań, programów edukacyjnych 
kierowanych od kilku lat, odpowiednio dostosowanych do potrzeb, 
wpłynęło na to, że zwiększyła się wiedza o możliwościach i potencjale 
tkwiącym w środowisku. O tym, że razem jest lepiej. 
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obejmuje zarówno działania edukacyjne, jak i aktywności ruchowe, gry i za-
bawy ‒ wszystkie elementy scenariusza są jednak związane z zagadnieniem 
życia pszczół.  

W Maciejowie została utworzona sekcja sportowa szermierki  
Go-Now. Podczas ćwiczeń i turniejów używa się bezpiecznej broni ćwiczeb-
nej Go-Now. Zabawa ta jest włączona do gry „Na miodowej drodze”, gdy 
pszczoła w ostatnim etapie swojego życia staje się strażniczką własnego ula. 
Uczestnicy gry mają wówczas możliwość nauczyć się zasad szermierki i po-
czuć się jak obrończynie ula. Inaugurację gry odbywa się podczas imprezy 
cyklicznej „Maciejowskie Miodu Smakowanie”. Gra edukacyjna dostępna 
jest teraz dla wszystkich zainteresowanych grup odwiedzających. A wszyscy 
maciejowianie jak pszczółki pracują na rzecz rozwoju swojej miejscowości. 
Teraz myślą o wiosce tematycznej z prawdziwego zdarzenia. Nastały w Ma-
ciejowie miodowe lata.

Kontakt:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów „Miodowa Kraina” 
Maciejów 26 
46-211 Kujakowice Górne
e-mail: miodowakraina1@wp.pl
www.maciejow.kluczbork.pl 
www.facebook.com/miodowa.kraina

Okiem animatora regionalnego cal:

Niewielka społeczność, której udało się dokonać dużych zmian.  
Ponieważ kiedy życie staje się trudne, warto je osłodzić, ale tylko tym, 
co dobre, zdrowe i pyszne. Wychodząc z takiego założenia, mieszkańcy 
Maciejowa odkryli, co mają najcenniejszego i najsmaczniejszego: miód. 
Opieka nad pszczołami i produkcja miodu wymagają ogromu pracy ‒  
tak samo zmiana, jaka zaszła w miejscowości i mieszkańcach, wymagała 
mrówczej czy raczej pszczelej pracy. Czerpiąc dobre wzorce i przykłady 
z innych miejscowości, szukali tematu, który byłby charakterystyczny 
dla tradycji miejsca. Symbolem miejscowości jest miód. W modelu 
aktywnych społeczności podstawowy filar stanowi tożsamość miejsca. 
Słodkie przedsięwzięcie wspiera Joanna Bulak, lokalny animator, na co 
dzień kierownik biura lgd „Dolina Stobrawy”. Cenna jest świadomość 

Przygotowano scenariusz zajęć edukacyjnych poświęconych życiu pszczół 
„Na miodowej drodze”. W grze edukacyjnej biorą udział dzieci i młodzież 
z Maciejowa oraz z okolicznych miejscowości. Poszczególne tematy zajęć 
prezentowane są w miejscach, z którymi są związane. Na przykład na łące 
w parku prowadzone są zabawy uczące sposobów, w jakie pszczoły komuni-
kują się ze sobą przy zbieraniu miodu. Przy okazji zwiedzania drewnianego 
kościoła pokazuje się znaczenie i symbolikę gromnicy i innych świec uży-
wanych w kościele. Tutaj jest okazja, by dowiedzieć się, jak pszczoły i miód 
pokazane są w Biblii:. „Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, 
lekiem dla ciała ” (Prz 16,24). A w świetlicy prowadzone są eksperymenty 
‒ badanie konstrukcji plastra miodu. 

Smakowanie miodu 
Życie pszczół, ich hodowla i cykl życiowy ‒ o tym wszystkim można się 
dowiedzieć na zajęciach. Osią fabularną lekcji są kolejne zadania wykony-
wane przez mieszkańców ula. Rozpoczynają się od zapoznania uczestników 
z podstawowymi faktami dotyczącymi konstrukcji ula i hodowli pszczół, 
następnie uczniowie poznają właściwości pszczelego plastra i dowiadują 
się, co jedzą pszczoły. Potem nauka pszczelich sposobów porozumiewania 
się i bronienia ula. Uczestnicy zajęć samodzielnie poszukują informacji, pro-
wadzą eksperymenty, są inspirowani do stawiania pytań. Scenariusz zajęć 

Maciejów
Województwo opolskie 1818
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19
Ala Hałoń 
Fundacja „takjak”

Podwórko odczarowane

Gdy mieszkańcy podwórek zauważyli, że ktoś się ich miejscem interesuje, 
sami zaczęli działać – opowiada Michał Skiba

Na rowerze jedzie chłopczyk. Hamuje, przewraca się. Biegiem wra-
ca, mocno zainteresowany. Na chodniku leży patyk po lodzie z resztką cze-
kolady. Widać, że patyczek leżał już długo. Dziecko nie jest kolekcjonerem 
patyków po lodach, jest zwyczajnie złaknione słodyczy. Głodne. Zlizuje 
resztę czekolady. Nie jest to opowieść z czasów wojennych czy głębokiego 
socjalizmu. To sytuacja z 2011 roku. Z Polski. Taki obraz zobaczyli Adam 
Radosz i Michał Skiba. 

Podwórka
Mysłowice, miasto około 70 tysięcy mieszkańców, województwo śląskie.

Miasto Trzech Cesarzy, gdzie jak w soczewce widać wpływy różnych 
postaw społecznych, kultur, zachowań, historii. Miasto, które dotyka dziś 
trudna sytuacja bezrobocia i marazmu wynikająca ze zmiany charakteru 
przemysłowego miasta. Mysłowice zmienia kultura. Poszukuje się nowych 
rozwiązań, trafnych inwestycji, nowego wizerunku, twórczych i kreatyw-
nych inicjatyw.

Projekt sit.com realizowany jest na podwórkach w najbiedniej-
szych i najbardziej zaniedbanych robotniczych dzielnicach Mysłowic, takich 
jak Rymera, Piosek, Stare Miasto, Klachowiec, Słupna. Zubożenie wynika 
z faktu, że były to dzielnice do niedawna górnicze, a po zamknięciu kopal-
ni Mysłowice stały się dzielnicami dotkniętymi bezrobociem, zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym, patologiami takimi jak alkoholizm. Były w pro-
gramie także dzielnice bogatsze, takie jak Wesoła, gdzie z kolei powodem 
uczestnictwa były społeczna degradacja przestrzeni publicznych oraz real-
ne zagrożenie patologiami związanymi z uzależnieniami i przestępczością 
młodocianych, zanikaniem tradycyjnych więzi społecznych. Społeczności 
te z wcześniej wymienionych przyczyn i oddalenia od centrum nie były od-
biorcami kulturalnej oferty edukacyjnej mok. Adresatami projektu zostały 
przede wszystkim dzieci, realizatorami przemian byli dorośli i młodzież. 

mieszkańców, że do założenia wioski tematycznej należy się dobrze 
przygotować. Trzeba zaplanować działania, właściwie rozłożyć je 
w czasie. Zadbali więc o poznanie idei wiosek tematycznych, przyjrzeli 
się potencjałowi i historii miejsca poprzez udział w szkoleniach. 
Zaangażowanie wielu osób w realizację pomysłów pokazuje ogromne 
poczucie odpowiedzialności. Miejsce zamieszkania determinuje sposób 
życia ludzi, ponieważ większość z nich związana jest z produkcją 
miodu i innych wyrobów. Na tym też budują swoją ofertę dla turystów. 
Stwarzają okazję do poznania tradycyjnych metod produkcji. Dbają 
o aktualność strony internetowej, uczestniczą w różnego rodzaju targach, 
przygotowali historię miejscowości i pszczelarstwa na podstawie 
wspomnień mieszkańców i kronik parafialnych.

Mieszkańcy Maciejowa mają świadomość, że aby ich działania  
przyniosły długotrwałą zmianę, konieczne jest włączanie w nie także 
młodego pokolenia. Jedną z kolejnych inicjatyw są działania edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży. Młodzi poznają historię swojej miejscowości, 
lokalne tradycje, zwyczaje i obrzędy. Miodowa Kraina staję się miejscem 
rozwoju ich zainteresowań, czują się z nią związani i chcą w niej pozostać. 
Zmiana, jaka została przeprowadzona w Maciejowie, może stać się wzorem 
i inspiracją dla innych. Co roku wydarzenie o nazwie „Maciejowskie 
Miodu Smakowanie” jest obok promocji także momentem wielkiego 
świętowania mieszkańców, przyglądania się efektom swojej pracy. 

Maciejowianie stale szukają przestrzeni, które wymagałyby zmian,  
aby stać się miejscem coraz bardziej przyjaznym ludziom i oczywiście 
pszczołom. Rodzi to kolejne inicjatywy. Najnowsza oddolna inicjatywa 
to „Walka ze śmieciami”. W ramach akcji raz w miesiącu mieszkańcy 
wsi sprzątają wspólnie swój mały świat. Wprowadzono monitoring 
dróg dojazdowych, miejscowości i lasu, aby utrzymać teren w należytej 
czystości. 

Wieś stale się zmienia i rozwija. Wykorzystany został w całości potencjał 
tkwiący w historii, tradycji, walorach ekologicznych miejsca. Maciejów 
jest teraz miejscem słodkim do życia jak miód, który tam produkują. 
Stało się tak dlatego, że mieszkańcy znaleźli w sobie odwagę do podjęcia 
działań.

Miodowe lata w Maciejowie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów „Miodowa Kraina” 18
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1919Podwórko odczarowane
Mysłowickie Centrum Kultury

Mysłowice
Województwo śląskie

Inicjatyw Twórczych. Cel: odczarowane Mysłowice, odczarowane podwórka. 
Jego celem było ożywienie dzielnic, w których brakuje koloru i atrakcji dla 
dzieci, uaktywnienie społeczności podwórek do zmiany przestrzeni, w któ-
rej żyją, estetyzacja tej przestrzeni według projektów mieszkańców. Inter-
wencja projektu służyła rozwiązaniu problemu marginalizacji i wykluczenia 
społecznego dzieci i młodzieży z najbiedniejszych i zaniedbanych robotni-
czych dzielnic miasta. Wprowadzone działania projektu były alternatywą na 
spędzanie wolnego czasu, ukazały nowe ścieżki indywidualnego rozwoju, 
jednocześnie modelując więzi grupowe i scalając lokalną społeczność. SIT.
COM to również spotkania integracyjne animatorów z dziećmi i młodzieżą, 
zróżnicowane warsztaty tematyczne, działania multimedialne, instalacje, 
happeningi, konkurs na najbardziej odczarowane podwórko, nagrody i wiele, 
wiele innych. Istotą wszystkich działań była idea, że projekt będzie realizo-
wany wraz z mieszkańcami i radami osiedlowymi. „Nie możemy tego robić 
sami” – mówi z wielkim przekonaniem Adam. Projekt podzielono na etapy.

Najpierw były spotkania z radami osiedli, wizje lokalne poszczegól-
nych podwórek. Potem:

•	 Odbyły się spotkania integracyjne animatorów z dziećmi 
i młodzieżą poszczególnych podwórek, wspólne gry i zabawy 
twórcze oparte na interakcji, zachęcające dzieci i młodzież  
do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy pamiętnik 
dokumentujący metamorfozę podwórek. Na tym etapie  
z każdego podwórka wybrano grupę liderów spośród  
starszych dzieci oraz młodzieży. To z nimi zostaną 
przeprowadzone warsztaty mające za temat zmianę  
oblicza ich podwórkowej przestrzeni.

•	 Pozyskani liderzy uczestniczyli w spotkaniach z zakresu: 
projektów podpartych ekonomią społeczną, kształtowania 
przestrzeni publicznej, kształtowania terenów zielonych,  
plastyki, animacji (co i jak można zrobić na podwórku).

•	 Odbyło się wdrożenie i wykorzystanie nabytych przez  
liderów wiadomości w celu zmiany oblicza podwórka.  
Ich działania wspierali edukatorzy, z którymi liderzy  
byli w stałym kontakcie. Bardzo ważny był fakt, że wsparto  
te podwórka, gdzie ludzie zmiany oczekiwali i sami się  
angażowali. 

Miasto Mysłowice znajduje się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, 
która w dużej mierze uniemożliwia skuteczną interwencję w taki stan i grozi 
jego pogłębieniem.

Ale to jedno zdarzenie z patykiem po lodzie dało impuls, sprowo-
kowało poszukiwanie rozwiązań i możliwości wprowadzenia zmiany przez 
działania kulturalne animatorów Mysłowickiego Centrum Kultury. Wcześ- 
niej mogło się zdawać, że problemy społeczności instytucje kultury mogą 
pomijać. Że dadzą „igrzyska”, światła, mikrofon, jakiś zespół i będzie się 
działo. W razie niepowodzenia zawsze można skwitować zdaniem, że ludzie 
naszych pomysłów nie rozumieją, że są jeszcze nieprzygotowani, że społecz-
ność jest trudna. Nie tym razem.

Odczarowanie
Adam Radosz z Michałem Skibą postanowili pilotażowo zorganizować spo-
tkania z dzieciakami, młodzieżą na ich własnych podwórkach. Wybrano 
podwórka na ul. Bytomskiej i na Piosku.

Zorganizowano gry, zabawy, konkursy. Wszystko, żeby poznać, ja-
kie dzieci mają potrzeby, czy taka interwencja jest potrzebna, porozmawiać 
z mieszkańcami.

Na spotkanie na ul. Bytomskiej przyszło ponad 100 osób, na Piosku 
ponad 200. Tak pozytywny odbiór mieszkańców i rad osiedlowych zachęcił 
Adama i Michała do rozwinięcia pomysłu. Powstał projekt sit.com – Siła 
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nabytych umiejętności (zmienianie estetyki przestrzeni podwórka 
poprzez graffiti).

3. Pokazywano, jak dzięki swojemu zaangażowaniu można zmieniać 
siebie i rzeczywistość.

4. Wyzwolono potencjał twórczy i społeczny uczestników (tworzenie 
pamiętników, wspólna praca nad poprawą estetyki podwórek, 
wyłonienie i edukacja liderów).

5. Uruchomiono relację pomiędzy edukatorem a liderem  
opartą na dobrowolności, gotowości, wsparciu, wzajemnej  
chęci zmiany.

6. Oparto proces edukacyjny na systemie motywacji  
polegającym na nagradzaniu aktywności (nagrody,  
wycieczka edukacyjna, wsparcie podmiotów zewnętrznych,  
media, urząd miasta, mkidn).

7. Proces edukacji został oparty na zainteresowaniach 
i możliwościach osób zaangażowanych w projekt.

Edukacja w projekcie skierowana jest do „rozmiaru” różnych sytuacji, 
instytucji i kompetencji człowieka oraz społeczności. Pokazuję projekt, 
który udowadnia, że można uczyć się zawsze i wszędzie – niezależnie od 
okoliczności, statusu społecznego, materialnego. Potrzebny jest człowiek 
(animator<edukator), który zauważy bogactwo lub będzie potrafił 
zinterpretować stan na teraz. Mając wizję przyszłości, jednocześnie będzie 
miał świadomość przeszłości. Projekt pokazuje,  
że wokół spraw, które dotyczą osobiście człowieka, człowiek jest w stanie 
wiele zmienić. Osoby dorosłe uczestniczące w projekcie odwoływały się 
do chęci poprawy życia dzieci. Dla wszystkich ważniejsza była przyszłość 
i wokół przyszłości uruchomili motor zmiany. Teraźniejszość traktują 
jako przeznaczenie, a przeszłość jako zjawisko sentymentalne lub 
usprawiedliwiające porażki. 

•	 Zorganizowano wystawy multimedialne prezentujące 
przeobrażanie się podwórek, wystawę fotografii, pokazy  
filmów dokumentujących projekt, konkurs na najpiękniesze, 
najbardziej przeobrażone podwórko. Dla wzmocnienia  
rezultatów projektu, lepszej integracji liderów zorganizowano 
wycieczkę edukacyjną do wiosek tematycznych.

Projekt wyzwolił energię społeczną. ‒ Gdy ludzie, mieszkańcy podwórek 
zauważyli, że ktoś się ich miejscem interesuje, sami zaczęli działać, na przy-
kład wyremontowano schody – opowiada Michał. Istotne, że przemianę 
wymyślali i realizowali sami mieszkańcy. Warsztaty były inspiracją, pozna-
niem narzędzi, jakimi można swoją przestrzeń zmieniać. Tylko tam gdzie 
zaszła potrzeba, uruchamiano wsparcie edukatorów i animatorów. Energia 
i zaangażowanie mieszkańców zachęciły również władze do wsparcia po-
mysłu – ufundowano elementy placu zabaw dla najbardziej odczarowanych 
podwórek. 

Kontakt: 
ul. Grunwaldzka 7 
41-400 Mysłowice
tel.: 32/222 66 70
e-mail: dyrektor@m-ok.pl 
www.m-ok.pl 

Okiem animatora regionalnego cal:

Co dla animatorów, realizatorów projektu było najważniejsze? Zgodnie 
odpowiadają: „Ludzie sami zaczęli zauważać problem estetyki przestrzeni, 
w której żyją”; „Projekt był przyjazny dla ludzi, dał namacalne efekty, 
integrował podwórkowe społeczności”; „W projekt włączyli się dorośli”.

1. Każda tworzona sytuacja edukacyjna była dostosowana do potrzeb 
różnych grup podwórkowych społeczności i wykorzystywała 
zasoby grupy lub pozwalała je odkryć. 

2. Wykorzystano narzędzia edukacyjne: od edukacji, przez zabawę 
(dla dzieci), warsztaty (dla liderów), po praktyczne używanie 

1919Podwórko odczarowane
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2020 Łęczna
Województwo lubelskie

realizować tutaj swoje plany. 
Wójt potrafi docenić ludzi oraz to, co robią dla społeczności. Władze 

samorządowe zapewniają mieszkańcom udział we współtworzeniu społecz-
ności lokalnej. Organizowany jest Ogólnopolski Zjazd Sawiniaków, a od  
13 lat – „Noc Świętojańska”. Na rzeką Lepituchą odbywają się wtedy pokazy 
koni, a zespół Wrzos prezentuje specjalny program. Lepituchą płyną wianki. 
Ale to dopiero wierzchołek tego, co się w Sawinie dzieje. Tu działa się tak, 
że ziemia się trzęsie. Ale działają głównie kobiety. Dlatego mówi się w Sa-
winie: parytety są tu zagrożone.

Kobiety aktywne
Na przykład z zespołem Wrzos było tak: pani Lucyna Wrzosek, pracowni-
ca Gminnego Ośrodka Kultury, zaproponowała utworzenie zespołu w lipcu 
1999 roku. 
Złote ręce pani Jadwigi wyczarowują kolejne stroje, które powstają z zaku-
pionych w Ciuchlandzie Barbary Jasińskiej ubrań. W zespole jest 18 osób:  
9 kobiet i 9 mężczyzn. Zespół ma w swoim dorobku wiele koncertów, lokal-
nych i międzynarodowych, promuje gminę Sawin. 

W 2000 roku przy gok w Sawinie powstał też kabaret Sami swoi”. 
Kobiety działają także w Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Sawin (sku-

pia około 40 kobiet).
Wspólne działanie pozwoliło na realizację wielu projektów, na które 

udało się pozyskać środki: „Seniorem być”, „Razem – seniorzy w działaniu”, 
„Jesteśmy aktywni”, „Szansa na lepsze jutro”, „Od pieroga do hot doga”.

„50+” to z kolei grupa skupiająca około 60 osób. Realizuje swoje 
potrzeby przez spotkania i warsztaty kulinarne, rehabilitację, zajęcia manu-
alne. Utrzymuje się ze składek. Jak trzeba, zaprasza specjalistów: lekarzy, 
prawników, psychologów. 

W Sawinie odbyło się również Forum Kobiet Aktywnych – promocja 
kreatywnych kobiet, animatorek i liderek życia społecznego z terenu woj. 
lubelskiego. Wręczono statuetki w 7 kategoriach, m.in. dla kobiety aktywnej 
roku, animatorki roku, autorki inicjatywy społecznej, wolontariuszki roku, 
skarbniczki roku. Nagrodę otrzymała Jadwiga Szaluś, ta od skansenu staro-
ci, który prowadzi z mężem Józefem.

Myślenie strategiczne
Jolanta Król, kobieta nietuzinkowa, ale skromna, jest przewodniczącą Sto-
warzyszenia Kobiet Gminy Sawin. Ona dostała statuetkę Aktywna Kobieta 
Lubelszczyzny 2011.

Anna Płoszaj 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

Parytety w opałach

Jak trzeba komuś pomóc, to pomagamy – mówi pani Jadwiga z gminy 
Sawin, która jest wiceprzewodniczącą Rady Gminy, wiceprzewodniczącą 

Stowarzyszenia Kobiet Gminy, członkinią Towarzystwa Regionalnego, no 
i jeszcze śpiewa w zespole Wrzos.

Miejsce na ziemi
Mały wózeczek to był pierwszy rekwizyt w skansenie staroci pana Józefa. 

Józef, mąż Jadwigi Szaluś, założył go z żoną niespełna 33 lata temu 
w Sawinie. Ona – pielęgniarka z zamiłowania. On – lekarz weterynarii.  
Do skansenu Józefa, który dziś liczy ponad 1500 eksponatów, przychodzą 
i przyjeżdżają na zajęcia edukacyjne dzieci z okolicznych gmin i powiatów. 
Wiele wydarzeń lokalnych i ponadlokalnych – warsztaty, pikniki, kon-
certy, pokazy – odbywa się w ogrodzie posiadłości. Można tu skorzystać 
z agroturystyki.

Małżonkowie bardzo szybko odkryli, że Sawin to ich miejsce na 
ziemi. Tętniące życiem i otwarte dla każdego mieszkańca. W tym miejscu 
poczuli misję: potrzebę pozostawienia czegoś po sobie.

– Jak trzeba komuś pomóc, to pomagamy – mówi więc pani Ja-
dwiga, która dostała niedawno statuetkę Kobieta Aktywna Lubelszczyzny. 
Czemu aktywna? Bo jest dziś wiceprzewodniczącą Rady Gminy, członkinią 
zespołu Wrzos, wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Kobiet Gminy i człon-
kinią Towarzystwa Regionalnego.

Wianki płyną Lepituchą
Gmina Sawin położona jest w województwie lubelskim, w północnej czę-
ści powiatu chełmskiego, przy drodze wojewódzkiej nr 812 łączącej Chełm 
z Włodawą. Składa się z 27 miejscowości skupionych w 19 sołectwach. Spo-
łeczność gminy liczy 5867 mieszkańców, w tym 2185 mieszka w Sawinie. 
Głównymi źródłami dochodu tutejszej ludności są rolnictwo, handel i usługi.
Pan Andrzej Mazur, wójt gminy Sawin, do potencjalnych gości mówi tak: – 
Możemy zapewnić, że Sawin jest dobrym miejscem dla osób zamierzających 
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Parytety w opałach
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin

Kontakt:
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin 
ul. Chełmska 5 
22-107 Sawin
tel./faks: 567 30 00

Okiem animatora regionalnego cal:

Klucz do sukcesu? Świadomość i odpowiedzialność zarządzania  
na swoim terytorium, tożsamość miejsca, kierowanie się dobrem 
jednostki i wspólnoty. A ponadto: zaufanie, wysoka kultura komunikacji, 
umiejętność wykorzystania potencjału, jaki tkwi w mieszkańcach, oraz 
stwarzanie możliwości dalszego rozwoju przy współpracy z samorządem 
i organizacjami pozarządowymi. Tu władze samorządowe zapewniają 
mieszkańcom udział we współtworzeniu społeczności lokalnej.  
W rozwoju pomocny może być sektor biznesu. Uruchomiona energia 
ludzi, ich kreatywność i zdolność do innowacji sprzyjają realizacji 
inicjatyw dla każdej grupy mieszkańców gminy Sawin. Tożsamość 
miejsca, kultura i jej dziedzictwo, pielęgnowanie tradycji stwarzają  
z kolei możliwość dialogu i spotkania dla każdego. 

Najsilniejszym elementem gminy jest współpraca. Widoczna jest w sieci 
powiązań, poszanowaniu innych, życzliwości i partnerstwie. Partycypacja 
mieszkańców w planowaniu, współtworzeniu dokumentów, programów 
i strategii wymaga dalszego usprawniania i rozwoju. Dobre rządzenie 
to przecież wysokie uczestnictwo obywateli w zarządzaniu i procesach 
legislacyjnych. Ważne, by procesy partycypacyjne stopniowo wprowadzać 
w inne obszary planowania w gminie.

Łączenie funkcji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z funkcją prezeski stowarzyszenia sprzyja planowaniu i realizacji inicjatyw.

Wśród zasobów gminy pani Jola wymienia: kreatywność ludzi, od-
wagę w realizacji wyzwań, inicjatywę, sprzymierzeńców, wysoką motywa-
cję do działania w społeczności lokalnej samorządu, liderów i animatorów, 
dobrą komunikację. Komunikację taką, jaką sama ma ze współpracowni-
kami: Wiolettą Sochą, sekretarzem, a na co dzień kierowniczką Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Sawinie, Anną Kuryluk, dyrektorką Szkoły 
Podstawowej w Czułczycach i Joanną Błaszczuk, koordynatorką Świetlicy 
Socjoterapeutycznej.

 Jolanta Król myśli strategicznie. 
– Kiedy w 1990 roku tworzyłam Ośrodek Pomocy Społecznej – 

mówi – wiedziałam, że aby wspierać osoby potrzebujące i społeczność lokal-
ną, nie należy opierać się tylko na świadczeniach, jakie pomoc społeczna ma 
do zaoferowania. Delegowanie uprawnień, zaufanie, korzystanie z dobrych 
praktyk, wsparcie samorządu, współpraca z lokalnymi partnerami, moty-
wacja do działania – to wszystko krok po kroku przybliża nas do kolejnego 
celu, jakim jest utworzenie spółdzielni socjalnej. 

2020 Łęczna
Województwo lubelskie
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więzi, po rozwój intelektualny. Te wyniki stały się inspiracją do stworze-
nia ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Cała Polska Czyta Dzieciom”, której 
doświadczenia i założenia organizatorzy akcji postanowili przenieść na 
własne podwórko. „Elbląg Czyta Dzieciom” to kompleksowy cykl działań 
edukacyjno-animacyjnych skoncentrowanych na spotkaniach z wartościową 
literaturą. Zaplanowane w ramach akcji czytanki mają charakter otwartych 
spotkań z książką dla najmłodszych mieszkańców miasta. Są uzupełniane 
warsztatami, wykładami, konkursami, happeningami, grami rodzinnymi 
oraz edukacją zarówno maluchów, jak i ich rodziców czy opiekunów. Głów-
nym celem akcji jest promocja kultury czytelnictwa wśród mieszkańców 
Elbląga, w szczególności wśród małych dzieci oraz ich rodziców. Elbląskie 
czytanki odbywają się minimum raz w miesiącu i są momentem wspólnego, 
niedzielnego bycia ze sobą. 

Każda z inicjatyw ma swojego ojca lub matkę chrzestną. W tym 
przypadku była to młoda mama w zaawansowanej ciąży – animatorka 
z krwi i kości – Anna Łebek-Obrycka. Gdyby tylko mogła, wcieliłaby akcję 
w życie jeszcze tego samego dnia, w którym trafiła na internetową inspira-
cję. Jednak brzuszek wymusił realizację zasady empowermentu (włączania) 
od pierwszych stawianych kroków. I tak rozpoczęło się tworzenie kalenda-
rza na rok następny. Role zostały podzielone błyskawicznie: kto jest głów-
nodowodzącym? Kto w zastępstwie? Kto zadba o promocję? Kto będzie 
realizował poszczególne akcje? 

Maciej Bielawski 
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych eswip

Bajki w Elblągu
Czytają wszyscy. Nawet prezydent miasta wziął się za bajki i zaczął czytać.

Dawno, dawno temu…
A raczej nie tak dawno, bo zaledwie we wrześniu 2011 roku w Elblągu 
zrodziła się akcja społeczna będącą wynikiem zderzenia energii członków 
Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych oraz potrzeb elbląskich rodziców i ich 
dzieci. Wystarczyło hasło: „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Rodzice skupieni wokół stowarzyszeniowej grupy zainspirowani 
działaniami prowadzonymi w położonym zaledwie 60 kilometrów dalej 
Gdańsku zamarzyli sobie, by świat baśni i bajek zawitał do ich miasta 

Początek był banalny. Podczas przeszukiwania nieskończonych za-
sobów internetu jedna ze stowarzyszeniowych mam trafiła na akcję czytan-
kową. Powiedziała: – Ja też tak chcę!

I grupa współpracujących ze sobą kobiet zabrała się do organizacji 
„testowej” czytanki. Zapał był tym większy, im bardziej uświadamiały sobie 
lokalne braki. Od miesięcy same dyskutowały o bolączkach miasta, o słabej 
ofercie rozwojowej dla rodziców i małych dzieci czy zupełnym braku inicja-
tyw skierowanych do rodzin, które niosłyby ze sobą ładunek edukacyjny. 

Pod koniec września odbyło się inauguracyjne oficjalne czytanie. 
W akcję „Elbląg Czyta Dzieciom” zaangażowano pierwszego stałego partne-
ra – Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu. Zaintereso-
wanie przerosło oczekiwania organizatorów. Na czytance było łącznie blisko 
30 dzieci, górna granica wieku zamykała się na 10-latkach. W zaplanowane 
po czytance zabawy urodzinowe włączali się rodzice. 

Za górami, za lasami...
A właściwie w Elblągu, zrozumiano, że książki mają w sobie niezwykłą 
moc rozwijania wyobraźni, pobudzania do myślenia oraz edukowania ma-
łych i dużych czytelników. Prowadzone przez ostatnie kilkanaście lat na 
całym świecie badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku 
przynosi niezliczone korzyści: od rozwoju emocjonalnego, przez budowanie 



140 141

Bajki w Elblągu
Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych

Wszystkim zaangażowanym w akcję „Elbląg Czyta Dzieciom” przy-
świeca myśl: czytanie dziecku dla przyjemności jest skuteczną metodą 
wychowania czytelnika z wyobraźnią, ciekawego świata i poszukującego 
odpowiedzi na coraz to nowe pytania. Pozwala uruchomić myśli i uczucia 
małych, a także dużych odbiorców, wspólne czytanie wzmacnia zaś więź 
emocjonalną między dziećmi i rodzicami. Ponadto czytanki pozwalają za-
wierać nowe znajomości, które procentują w przyszłości. Uczestnicy zdoby-
wają nową wiedzę, próbują, działają i inspirują się. Rodzice chętnie sięgają 
ponownie po czytane książki, powielają w domach podpatrzone zabawy. 
Dzwonią, piszą, dopytują, kiedy następne spotkanie. Udaje się już nawet 
wspólne ognisko z własnym prowiantem, w czasie którego mają okazję po-
gadać, wymienić się doświadczeniami. Stają się bardziej otwarci na innych, 
obcych sobie ludzi, a dzieciaki poszerzają horyzonty i uczą się współpracy 
oraz wspólnej zabawy w bardzo zróżnicowanej wiekowo grupie. Czytanki to 
być może jedynie pretekst do tego, by dbać o rodzinę i silną więź pomiędzy 
rodzicami i dziećmi.

Kontakt:
Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych
Komorowo Żuławskie 51
82-310 Elbląg
tel.: 513 090 197
e-mail: anna_lebek@tlen.pl 
www.sir.elblag.pl 

Okiem animatora regionalnego cal:

Czytanie wpływa na wszechstronny rozwój intelektualny oraz 
rozwija umiejętności współpracy w grupie oraz komunikowania się 
z rówieśnikami, poszerza horyzonty. Pozwala dzieciom rozwijać 
wyobraźnię, dodaje odwagi i kreatywności. Długo można by wymieniać 
korzyści płynące z realizacji projektu Stowarzyszenia Inicjatyw 
Rodzinnych. Stowarzyszenie skupia młodych rodziców, osoby na  
co dzień pracujące z dziećmi oraz tych, którzy chętnie włączają się 
w działania wzmacniające rodzinne relacje i więzi. „Elbląg Czyta 
Dzieciom” to twórcze przedsięwzięcie, bezpośrednio kierowane do 
rodziców i ich maluchów. Pośrednio wpływa także na popularyzację 

Pojawiły się dywagacje na temat potencjalnych partnerów, współor-
ganizatorów, wsparcia i środków finansowych. Matka chrzestna zachęcała 
grupę do generowania pomysłów, podejmowania wyzwania w postaci samo-
dzielnie przeprowadzonej akcji. W tej roli pozostaje do dziś dnia, choć sama 
wie, jak wiele pracy trzeba, by zorganizować czytankowe spotkanie. Przyj-
muje na siebie kompleksową organizację wybranych czytanek, większość 
zależy jednak do grupy. Duża swoboda działania, jaką dało animacyjne 
podejście do pomysłu, pozwoliła na wykreowanie się nowego lidera zespołu, 
który przejął większą część obowiązków. I choć skład grupy początkowej 
zmalał o 30 procent, to zasięg akcji i zaangażowanie różnorodnych partne-
rów w organizację rosną z każdym spotkaniem.

Żyła sobie księżniczka...
A właściwie żyło partnerstwo, którego sukcesem jest akcja „Elbląg Czyta 
Dzieciom”. Organizatorzy chcieli zainicjować akcję ponad wszelkimi po-
działami, która skupiałaby organizacje, instytucje, lokalne media, artystów, 
biznes i wszystkich, którym idea czytania dzieciom jest bliska. Jednak praca 
partnerska wymagała wzajemnego zaufania, otwartej komunikacji i prze-
strzeni na popełnianie błędów. O zaistnienie wszystkich tych czynników 
zadbała inicjatorka akcji – animatorka partnerstw lokalnych. Jednak nawet 
jej doświadczenia zawodowe nie sięgały tak daleko. Wiadomo było, że zbyt-
kiem są „martwe” patronaty i partnerzy. Dlatego nawet prezydent miasta 
Elbląga, który sprawuje patronat honorowy nad wydarzeniem, zaangażo-
wany został w czytanie z okazji Dnia Dziecka. Każdy, kto chce się znaleźć 
w gronie partnerów, musi wnieść własną wartość dodaną. Na początku było 
wyłącznie poszukiwanie i namawianie, teraz partnerzy coraz częściej zgła-
szają się sami. Angażowani są w różny sposób – czytają, prowadzą warsz-
taty, sponsorują nagrody czy bezpłatnie drukują materiały promocyjne.  
Są tacy, bez których „Elbląg Czyta Dzieciom” byłoby trudno zrealizować –  
to partnerzy strategiczni. Jednak każda czytanka ma dodatkowo współorga-
nizatora akcyjnego, więc przez cały rok, włącznie z wolontariuszami, zbiera 
się liczna gromadka blisko 40 partnerów: ludzi, instytucji, organizacji, me-
diów. Akcja Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych „Elbląg Czyta Dzieciom” 
dorobiła się stałej, prawie 50-osobowej grupy małych odbiorców. Co ważne, 
na spotkania przychodzą także rodzice, którzy czasem bawią się lepiej niż 
ich dzieciaki. Okazało się, że rodzinne spotkania mogą dać wiele radości 
dorosłym wracającym na krótką chwilę do czasów dzieciństwa. A im więcej 
przyjemności czerpią rodzice, tym chętniej bywają na czytankowych spotka-
niach i tym lepiej działa marketing szeptany, czyli najlepszy sposób reklamy.

Elbląg
Wojwództwo warmińsko-mazurskie 2121
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Anna Borek 
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Szklarska Poręba płonie

S iedzieli przy stole, słuchając opowieści o tym, jak było kiedyś i jak jest 
dziś. To z tego stołu i z tych opowieści wyłoniła się grupa aktywnych 

mieszkańców. 
Turystyka wrze. Chociaż Szklarska Poręba to zaledwie 6700 miesz- 

kańców na obszarze 75,44 km², nowe przedsięwzięcia przyciągają zwiedza- 
jących. 

Szklarska Poręba oraz doktor Przemysław Wiater, radny Szklarskiej 
Poręby, zostali w tym roku laureatami nagród Liczyrzepy, przyznawanych 
przez władze powiatu jeleniogórskiego za osiągnięcia w dziedzinie turystyki. 

Przez 12 lat do Szklarskiej Poręby lub osób związanych ze Szklarską 
Porębą trafiło 21 takich statuetek: do Parku Dinozaurów, Magicznego Szla-
ku Ducha Gór, Leśnej Huty. 

Ale czy oprócz turystyki Szklarska ma się czym chwalić? 

Poszukiwacze skarbów wracają w Karkonosze
Szklarska Poręba składa się z kilku części: Dolnej, Średniej, Centrum, Osie-
dla Huty, Jakuszyc, Górnej i Białej Dolnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej stworzył mapy każdej dzielnicy, a w 2007 roku rozpoczęły się działania 
animacyjne w Dolnej Szklarskiej Porębie.
Szklarska Poręba Dolna to zapomniana część miasta, położona z dala od 
głównych szlaków turystycznych. Kilkanaście osób podjęło tu próbę wycią-
gnięcia mieszkańców z marazmu.

„Jesteśmy jeszcze na początku drogi, ale mamy ambicje na szczere 
przedsięwzięcie” – pisał Przemysław Wiater, dobra dusza Szklarskiej Poręby.

Dziś Dolna Szklarska Poręba to już przede wszystkim partnerstwo. 
Porozumienie zostało zawarte 7 kwietnia 2007 roku między repre-

zentantami mieszkańców Dolnej (16 radnych i mieszkańców), młodzieżą 
działającą na rzecz Szklarskiej Poręby (8 osób), przedstawicielami Karko-
noskiej Grupy gopr, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komitetu 
Społecznego „Nasze Miasto”, Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie oraz 
innych instytucji. 

czytelnictwa wśród mieszkańców Elbląga. Dowodzi, jak wielka moc 
drzemie w słowie pisanym. To również inicjatywa partnerska, która  
nie jest uzależniona od projektów i dotacji.

Członkowie stowarzyszenia namówili do współpracy partnerów 
strategicznych, ale w poszczególnye akcje angażują także osoby,  
grupy i instytucje z różnych dziedzin życia. Każdy z partnerów wnosi  
coś od siebie. Po roku inicjatywy nowi zgłaszają się już sami, doceniając 
jej rolę i utożsamiając się z ideą. Dodatkowo w działania włączają się  
sami rodzice.

Akcja odbywała się początkowo w Bibliotece Pedagogicznej, by później 
przenieść się do Ratusza Staromiejskiego. Wbrew swojej nazwie został 
wybudowany niedawno, niejako odtworzony w architekturze Starego 
Miasta w Elblągu. Od samego początku władze miasta szukały dla 
niego roli. Sukces inicjatywy „Elbląg Czyta Dzieciom” i podobnych 
spotkań sprawił, że Ratusz staje się przestrzenią do działań aktywnych 
mieszkańców, zrzeszonych w grupach i organizacjach. Stowarzyszenie 
Inicjatyw Rodzinnych znalazło w nim miejsce dla swoich akcji, a rodzice 
ze swoimi pociechami wiedzą, gdzie szukać comiesięcznych czytanek. 
Siłą napędową inicjatywy są jednak sami członkowie stowarzyszenia, 
na czele z pomysłodawczynią akcji. Każdy z nich jest ważnym ogniwem 
inicjatywy, wnosi unikalne umiejętności. Ale akcja nie byłaby sukcesem 
bez jej wiernych fanów, uczestników kolejnych czytanek. Nie są oni 
tylko biernymi odbiorcami, mają wpływ na tematy kolejnych spotkań, 
uczestniczą w grach, warsztatach towarzyszącym czytaniu. Wszyscy 
razem udowadniają, że w mieście nie musi być nudno, że można stworzyć 
atrakcyjną, a jednocześnie rozwijającą i kreatywną inicjatywę dla dzieci. 
Jestem przekonany, że nieraz o nich usłyszymy przy okazji innych działań 
animacyjnych. 

Bajki w Elblągu
Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych 21
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Porozumienie działało dalej. W ramach projektu „Zdolna Dolna –  

wspólnie możemy więcej” odbyło się spotkanie mieszkańców Dolnej przy 
biesiadowaniu. Można było przejechać się bryczką nowym „konnym szla-
kiem kanapowym”. Całość – trasa, zdjęcia oraz opis mijanych po drodze 
miejsc – znalazła się w wydanej na tę okoliczność broszurze. Był czas na 
wspominki „jak to drzewiej bywało” .

Wspominał Przemysław Wiater, doktor historii i radny Szklarskiej 
Poręby Dolnej. 

Blisko 60 osób śpiewało i bawiło się przy akompaniamencie akor-
deonisty Zygmunta Goli.

Golom nie było końca także podczas meczu rozegranego jesienią. 
W piękną słoneczną niedzielę w Dolnej po obu stronach boiska stanęli przed-
stawiciele stowarzyszenia Zdolna Dolna. Może czasem piłka dzieli, ale tym 
razem połączyła. Partnerstwo ociepliło wizerunek Szklarskiej Poręby Dol-
nej, ale przede wszystkim relacje między mieszkańcami. Zaczęli debatować: 
z reprezentantami Urzędu, instytucji lokalnych, radnych. Zaiskrzyło. Poszła 
energia. Szklarska Poręba od iskry zapłonęła. Ludzie poczuli się wspólnotą. 

Jeszcze Huta
Ocalić od zapomnienia trzeba było jeszcze Osiedle Huty – jak nazwa pod-
powiada, kiedyś związane z hutą, dziś już nieprosperującą. W czasach jej 
świetności dyrektor, chcąc zatrzymać pracowników, stworzył coś na wzór 
samowystarczalnej dzielnicy. Z domami, przedszkolem, sklepami. Funkcjo-
nowało to długo, jednak po zamknięciu huty atmosfera dzielnicy się wy-
paliła. Zostały tylko zdjęcia i wspomnienia. I właśnie do tych wspomnień 
i zdjęć postanowiono wrócić. Wokół nich integrować na nowo społeczność. 
Wzorem pracy animacyjnej na Szklarskiej Porębie Dolnej ruszono teraz do 
Huty, by popracować ze społecznością, która żyje trochę na uboczu, trochę 
zapomniana. Pierwsze spotkanie zorganizowano w przedszkolu. Kolejne od-
bywały się już cyklicznie w środy. Siedząc przy stole, słuchając opowieści, 
jak było kiedyś i jak jest dziś, czego chcemy i potrzebujemy, utworzono 
grupę aktywnych mieszkańców. I od razu rozpoczęła ona pracę nad przy-
gotowaniem pierwszego wydarzenia. Odzew do konsultacji na początku nie 
był wielki. Z tematem konsultowania po prostu trzeba się oswoić, a może 
raczej odczuć, że każdy głos jest ważny i słyszalny. Marlena Stach-Lewan-
dowska z mops-u opowiada: 

– Zostały stworzone zawiadomienia. Drukowanie, adresowanie 
kopert było wspólną pracą, wykonaną własnym sumptem. Plakaty zrobi-
ła jedna z mieszkanek. Zaproszone zostało Partnerstwo „Zdolna Dolna”, 

Cel? Rozruszać lokalną społeczność. Sprawić, żeby w końcu mia-
ła wpływ na podejmowane decyzje, inwestycje, kierunki rozwoju regionu. 
Partnerstwo zostało z czasem przekształcone w stowarzyszenie, to jeszcze 
zwiększyło efektywność. Można było zacząć działać.

Z inicjatywy partnerstwa w majowy słoneczny dzień 2010 roku 
otwarto Szlak Waloński – atrakcję turystyczną w Sudetach. To ścieżka dy-
daktyczna o długości około 7 km. Oznaczona kolorem czerwonym prowadzi 
przez miejsca związane z działalnością Walonów – francuskojęzycznych Bel-
gów, dawnych poszukiwaczy skarbów, kamieni i minerałów szlachetnych 
w Karkonoszach i Górach Izerskich.

Świętowali członkowie Sudeckiego Bractwa Walońskiego przebrani 
w stroje walońskie. W tle dudnił Wielki Bęben Bractwa Walońskiego używa-
ny tylko przy wyjątkowych okazjach. Wywieszono hasła: „Zdolna Dolna”, 
„Dolna, ty jesteś jak zdrowie” i „Walończycy wszystkich krajów, łączcie się 
w Szklarskiej Porębie”.

– Piekarze ze Szklarskiej Poręby wypiekli walońskie pieczywo, były 
też kufle ciemnego walońskiego piwa i koncert muzyki dawnej w wyko-
naniu przewodników „gildiowych” – tak opisuje wydarzenie Przemysław 
Wiater. 

Szklarska Poręba
Województwo dolnośląskie

Szklarska Poręba płonie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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Podobnie zaczyna się na Osiedlu Huty, gdzie także próbuje się jednoczyć 
ludzi wokół wspólnej biografii. 

W obu przypadkach warto zwrócić uwagę na rolę wsparcia animacyjnego. 
To dzięki inspiracji, wznieceniu przysłowiowej iskry wszystko zaczęło się 
kręcić.

magistrat. Członkinie Związku Emerytów i Rencistów upiekły pyszne droż-
dżówki i inne smakołyki. Burmistrz zapewnił skanowanie zdjęć oraz samo-
chód do przewozu makiet. Kto inny zapewnił sztalugi. Zdjęcia uruchomiły 
wspomnienia. Makiety, dość spore, na nowo ukazały Hutę. Wszystko po to, 
aby utrwalać więzi. Odszukać lokalną tożsamość i ją wzmacniać.

Więc Huta też się zmienia.

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 8 
Szklarska Poręba
tel.: (75) 717-21-46
e-mail: sekretariat.mops@szklarskaporeba.pl
http://www.mops.szklarskaporeba.pl

Okiem animatora regionalnego cal:

„Mała Ojczyzna, moje miejsce” – tak pewnie czuje większość mieszkańców 
opisywanej społeczności, mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej. 
A może już niedługo także większość mieszkańców Osiedla Huty. 
W przedstawionej społeczności przede wszystkim zauważam szacunek.  
To szacunek dla miejsca, tradycji, przyrody, człowieka i dla siebie 
nawzajem. Szacunek, który wyraża się działaniem w oparciu o przeszłość 
z myślą o przyszłości. W tej społeczności czuć życzliwość, atmosferę 
otwartości i poczucia bezpieczeństwa. Wykorzystują to, co mają: historię, 
przyrodę, wspomnienia, wiedzę. Tworzą wokół tego symbolikę i łączą 
ludzi. Integrują. Akceptują i promują różnorodność. Dzięki gospodarności, 
pomysłowości pozyskują środki na rozwój Swojego Miejsca. Tworzą jego 
wyjątkowość i wokół tego łączą ludzi. To budowanie poczucia lojalności 
wobec tego, co wokół. Stąd mocno uwidaczniają się tu filary tożsamości 
miejsca i współpracy. Wspólna biografia, doświadczenia zbliżają ludzi. 
Jest to możliwe tylko dzięki współpracy. Partnerstwo Lokalne podjęło się 
odpowiedzialności budowania kapitału społecznego małej ojczyzny oraz 
rozpoczęło inicjatywę rozwijania kapitału ludzkiego, dając mieszkańcom 
możliwość rozwoju. Partnerstwo zaczęło wyzwalać energię, dawać 
alternatywę. Porozumienie mieszkańców i instytucji zmobilizowało  
do osiągnięcia wymiernych efektów, np. w postaci Szlaku Walońskiego. 

2222 Szklarska Poręba
Województwo dolnośląskie
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23Warszawa
Województwo mazowieckie23

stosuje w codziennej pracy metodę Centrum Aktywności Lokalnej3. Pracuje 
z różnymi grupami – osobami starszymi, dziećmi i młodzieżą, młodymi mat-
kami, mieszkańcami z problemami i bez problemów. Dzięki pracy ośrodka 
mieszkańcy biorą aktywny udział w procesie zmian, kreowaniu pozytyw-
nych postaw, kształtowaniu na nowo swojego życia rodzinnego, społecznego 
i zawodowego. Uwzględniane są przy tym ciągle zmieniające się warunki, 
tak by wyjść naprzeciw nowym potrzebom społecznym.

Fundamenty
Projekt żoliborskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Aktywny Żoliborz” 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego skupiał się na 
terenie niewielkich warszawskich osiedli Zatrasie i Rudawka, liczących 
łącznie około 8 tysiąca mieszkańców. Są one częścią Powązek – obszaru 
w północno-zachodniej części Warszawy leżącego na terenie dwóch dzielnic: 
Woli i Żoliborza. 

Ośrodek na Żoliborzu zaproponował skład pierwszej grupy inicja-
tywnej na rzecz utworzenia partnerstwa. Zwracał uwagę, aby w grupie 
uczestniczyli przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, pozarządowego 
i biznesowego. Zaproszono więc organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa 
działające na terenie osiedli, uwzględniając zarówno te, z którymi ops miał 
już wcześniej kontakty, jak i podmioty zupełnie nowe. Kontakty osobiste 
często pomagały otworzyć drzwi do firm lub instytucji, które wydawały się 
nie do zdobycia.

– Projekt dał ramy dla partnerstwa, a w momencie rozpoczęcia jego 
realizacji było już kilku potencjalnych partnerów – mówi Adam Brańko, 
koordynator. – Jednak stworzenie realnego partnerstwa jako sieci ludzi 
i instytucji powiązanych ze sobą więzami znajomości, zaufania i wspólnej 
troski o rozwój społeczny Zatrasia i Rudawki było jeszcze przed nami. Na 
początku istotne było zainteresowanie pomysłem jak największej liczby 
potencjalnych partnerów. Niektórzy, jak Galeria Żoliborz, weszli w part-
nerstwo od razu i z pełnym entuzjazmem, inni potrzebowali trochę czasu, 
by poznać innych partnerów i zrozumieć dobrze cel istnienia partnerstwa, 
jeszcze inni postanowili poczekać na dalszy rozwój sytuacji i wybrali rolę 

3.  Centrum Aktywności Lokalnej należy rozumieć jako określony sposób działania, którego celem 
jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca 
i lokalnej grupy, uruchamianie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu 
sobie samym.

Magdalena Gołębiowska  
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych boris

Piękny Brzeg

Ludzie ciągle w dużym stopniu nie są przekonani, że ich poświęcony czas, 
wiedza, zaangażowanie przyniosą spodziewany efekt. Dlatego ważne jest 

pokazywanie przykładów, gdzie ktoś uznał, że warto współpracować – mówi 
Katarzyna, mieszkanka Żoliborza.

Miasto moje
„Mam dla Pani pewną propozycję: Żoliborz1. Niech Pani jej nie traktuje 
w sensie mieszkaniowym; wiem, że Pani lubi swój obecny adres i nie za-
mierza go zmieniać. Proponuję Pani Żoliborz nie jako dzielnicę, lecz jako 
światopogląd i obyczajowość… dzielnica o tradycjach świeckich, spółdziel-
czych i demokratycznych. Namawiam Panią na ten model2” – pisał Kazi-
mierz Brandys.

Miasta coraz bardziej się decentralizują, a mieszkańcy, jak na Zacho-
dzie, koncentrują się na własnej dzielnicy czy osiedlu. Rozpoczął się proces 
aktywnego włączania w życie metropolii. 

Zapraszamy do najmniejszej dzielnicy Warszawy, gdzie mieszkańcy, 
instytucje i przedstawiciele lokalnego biznesu starają się ożywić i zmienić 
miejsce, w którym mieszkają i pracują. Żoliborz.

Mieszkańcy zarówno osiedla, dzielnicy, wsi, jak i miasteczka tak 
samo oczekują naprawionych chodników, nowych placów zabaw i miejsc 
oparcia społecznego. Na szczęście dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej 
od kilkunastu lat realizuje działania daleko wykraczające poza rutynową 
działalność socjalną. Jako pierwsza tego typu warszawska placówka ośro-
dek rozpoczął współpracę z wolontariuszami, od wielu lat z powodzeniem 

1.  Obecna nazwa dzielnicy pochodzi od francuskiej nazwy Joli Bord – Piękny Brzeg, ogrodów 
założonych przez konwikt księży pijarów wokół letniej siedziby Collegium Nobilium, którą 
zbudowano w latach 1774–1775 w południowej, najwyższej, malowniczo położonej części skarpy 
wiślanej.

2.  Kazimierz Brandys, Listy do pani Z. (1958 r.).
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Piękny brzzeg
Partnerstwo dla Zatrasia i Rudawki „Nasz Żoliborz IV”

i wszystkie zaangażowane szkoły. Nie do przecenienia jest udział radnych 
oraz przedstawicieli Urzędu Dzielnicy. Ich pomysły i wsparcie przydały się 
szczególnie przy bardziej skomplikowanych projektach i przedsięwzięciach.

– Wchodząc do partnerstwa i przyjmując zasady działania tej grupy, 
myśleliśmy o tym, co my jako służba zdrowia możemy jeszcze dać mieszkań-
com – mówi Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor spzzlo z Żoliborza.

– To nie wymaga od nas jakichś dodatkowych nakładów finanso-
wych – dodaje Bożena Bereda kierująca Biblioteką nr 15 – a powoduje, że 
nasza oferta kierowana do czytelników jest ciekawsza. Partnerzy, którzy 
pracują w tej grupie, działają nie tylko na rzecz dobra wspólnego. Realizują 
również potrzeby swoje i środowisk, które reprezentują: większe otwarcie 
się na społeczność lokalną, pokazanie mieszkańcom siebie i promowanie 
swojego działania

Być społecznością otwartą i uczącą się jest ambicją członków Part-
nerstwa dla Zatrasia i Rudawki. Partnerstwo zaczyna w tym celu wykorzy-
stywać takie narzędzia, jak szkolenia dla ludzi, którzy chcą aktywnie dzia-
łać, tworzenie lokalnych programów edukacyjnych, pisanie wniosków oraz 
korzystanie z oferty zewnętrznych organizacji pozarządowych, organizacja 
wizyt studyjnych, a także czerpanie z internetu jako źródła edukacji i infor-
macji o dobrych praktykach. Opinie uczestników szkoleń potwierdziły ich 
użyteczność: „Wizyta w Gdańsku uświadomiła mi potrzebę utworzenia po-
dobnego domu sąsiedzkiego u nas”; „Takie szkolenia wyjazdowe mają sens, 
wskazują, jak sobie radzą z problemami inni, jak je rozwiązują”; „Bardzo 
dobra atmosfera pomiędzy uczestnikami, zawiązanie kontaktów, pojawiają 
się nowe pomysły i plany dalszej współpracy”.

widza. Niemniej z tych grup wyłoniło się pewne grono, które miało wy-
starczającą liczebność i energię, by stać się zalążkiem partnerstwa. W tych 
początkach bardzo istotną rolę odegrały comiesięczne spotkania szkolenio-
we. Dzięki doświadczeniu animatorów boris oraz zaangażowaniu grupy 
inicjatywnej spotkania przyciągały coraz więcej osób i instytucji i stały się 
miejscem coraz lepszego poznawania się oraz pracy na rzecz rewitalizacji 
społecznej Rudawki i Zatrasia.

Partnerstwo to efekt kilku składowych: przeprowadzonej przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej diagnozy, dotychczasowej współpracy ops ze 
Stowarzyszeniem boris, znajomości dobrych praktyk podobnych grup funk-
cjonujących w Warszawie, poszukiwania kolejnych narzędzi sprzyjających 
lokalnemu rozwojowi. 

Chemia
Grono stałych partnerów jest szerokie i zróżnicowane. Ponadto wielu part-
nerów przyjęło na siebie większe obowiązki. Należy do nich m.in. Wojskowy 
Instytut Medycyny Lotniczej, na którego terenie odbywały się plenerowe 
wydarzenia organizowane w ramach projektu „Aktywny Żoliborz”, przede 
wszystkim sierpniowy festyn sąsiedzki. Partnerstwo sukcesywnie spotyka 
się w siedzibie Instytutu, na zmianę ze spotkaniami w ops oraz bardzo ak-
tywnej w partnerstwie przychodni na Elbląskiej. Wiele inicjatyw rozpoczyna 
Galeria Żoliborz, której przedstawicielka jest pierwszą koordynatorką part-
nerstwa. Duże jest zaangażowanie administracji i Rady Osiedla w dyskusje 
na spotkaniach oraz działania organizacyjne w terenie. Widoczne w part-
nerstwie są także Biblioteka nr 15, Fundacja Perpetuum Mobile, śds nr II 

23Warszawa
Województwo mazowieckie23
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budowaniem koalicji, wymianą idei i współpracą w poszukiwaniu 
najlepszych rozwiązań. Za dążeniem do wspólnych  
celów i wartości, za otwarciem na nowe, pozbawione rutyny metody 
pracy. Partnerstwo „Nasz Żoliborz IV” jest porozumieniem otwartym  
na każdego, kto chce realizować wspólnie określane cele we współpracy 
z innymi. Siłą partnerstwa jest oparcie się na poczuciu własnej wartości 
i wzajemnym szacunku, wspólnym doświadczeniu, przyjaźni i trosce  
oraz możliwości uczenia się.

W toku diagnozowania lokalnych problemów i opracowywania  
wspólnych projektów pojawiła się nowa jakość relacji pomiędzy  
ludźmi, organizacjami i instytucjami. W ten sposób na rzecz dwóch 
żoliborskich osiedli tworzy się kluczowy dla rozwoju społecznego  
zasób – kapitał społeczny. Jednak zmiany społeczne zachodzą 
nieporównanie wolniej niż zmiany w otoczeniu i infrastrukturze.

Partnerstwo w dzielnicy, w której burmistrz wspiera aktywność 
mieszkańców, widząc w tym swoją ważną rolę oraz szansę rozwoju 
społeczności, nie musi tracić energii na jałowe spory z władzą. 
Koncentruje się na pozytywnych i potrzebnych działaniach. Zmiana 
sposobu myślenia była najtrudniejsza i to ona zajęła najwięcej czasu.  
– Gdy coś nie idzie, nie załamuję rąk, wyzwala to we mnie dodatkowy  
zapał do działań – mówi Justyna Wąsowska z Galerii Żoliborz.

Dziś współpraca jest dla partnerstwa naturalnym procesem, a nie 
przykrym obowiązkiem. Wiele czynników składa się na sukces:  
wzajemne zaufanie partnerów, ich zaangażowanie, zdolność do 
inicjowania pomysłów. Mimo to wiele partnerstw, które spełniało  
te kryteria, przestało istnieć. Wyczerpały się początkowy entuzjazm 
i zapał, zabrakło spoiwa w postaci profesjonalnego animatora, 
finansowania czy miejsca spotkań. To dlatego w myśleniu Partnerstwa 
„Nasz Żoliborz IV” zaangażowanie należy podgrzewać również  
po zakończeniu realizacji projektu. To właściwie moment decydujący 
o dalszym współdziałaniu. 

Znaczącą rolę w procesie budowania współpracy odgrywają też 
czynnik ludzki, osobiste poczucie satysfakcji, czas oraz inwencja i pomy-
słowość. Jak swą przyszłość w tym obszarze widzą uczestnicy Partnerstwa 
„Nasz Żoliborz IV”? Wiele wskazuje na to, że w procesie tworzenia partner-
stwa zagrała tzw. chemia. Ludzie poznali się, zaciekawili się sobą, w końcu 
się polubili. 

– Wydawało mi się od początku, że jest to świetny pomysł. Spodo-
bało mi się to, że można coś zrobić wspólnie, że wszystkie lokalne instytu-
cje będą mogły się lepiej poznać i współpracować – mówi Bożena Bereda 
z Biblioteki nr 15. – Można powiedzieć, że teraz jest to partnerska przyjaźń 
– dodają Bogusława Baszun i Justyna Wąsowska z Galerii Żoliborz – która 
nawiązała się dzięki ops i Stowarzyszeniu boris. Myśmy wcześniej próbo-
wali się poznać, to było takie nieśmiałe, bez specjalnej wiary w powodzenie. 
A tutaj stało się to coś, dzięki temu, że lekko, jakby jednym paluszkiem 
pchnięto nas ku sobie.

Uczestnicy partnerstwa w okresie kilku miesięcy brali udział w szko-
leniach stacjonarnych i wyjazdowych, ale też współorganizowali Piknik 
Sąsiedzki czy Wigilię Uliczną. 

– Z kilkumiesięcznej perspektywy widać, że właśnie piknik oraz 
zorganizowane w niecały miesiąc później szkolenie dla uczestników part-
nerstwa w Gdańsku miały decydujące znaczenie dla nadania tym pierw-
szym działaniom odpowiedniego kierunku i energii – podsumowuje Adam 
Brańko (koordynator projektu). – Dzięki nim partnerstwo stało się faktem, 
a podpisanie deklaracji przystąpienia, które miało miejsce później, było już 
formalnością. 

Kontakt:
Partnerstwo dla Zatrasia i Rudawki „Nasz Żoliborz IV”
Justyna Wąsowska
www.naszzoliborz4.pl

Okiem animatora regionalnego cal:

Trójsektorowe Partnerstwo „Nasz Żoliborz IV” działa na rzecz  
społeczności lokalnej. Członkowie nie postrzegają siebie jako konkurencji. 
Współpracy sprzyjają wspólne spotkania, działania i wypracowanie 
stanowisk. Członkowie opowiadają się za dialogiem, partnerstwem, 

Piękny brzzeg
Partnerstwo dla Zatrasia i Rudawki „Nasz Żoliborz IV” 23Warszawa

Województwo mazowieckie23
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24Biesiekierz
Województwo zachodniopomorskie 24

2.
W bibliotece w Biesiekierzu na spotkaniu roboczym ktoś wspomniał 
o Korczaku.

– Postanowiłyśmy zrobić konkurs wiedzy o Januszu Korczaku i jego 
twórczości – opowiadają. – Ale później przyszła refleksja, że dla małych 
dzieci może to być twardy orzech do zgryzienia. Że należy przeprowadzić 
równolegle konkurs plastyczny dla wszystkich szkół na naszym terenie.  
Zaczęła się gorąca linia. Telefony do dyrektorów i nauczycieli. Pierwszy 
krok zrobiony. Wszyscy się chętnie zgadzają. Czas na zorganizowanie ca-
łości. Nasz konkurs, który miał być małym, zwykłym konkursem, zaczął 
rozrastać się w dużą gminną imprezę. Zaczynamy tworzyć regulaminy, 
przygotowywać materiały, ogłoszenia, plakaty. Oczywiście nie robimy 
tego same. Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu zajęły się 
przygotowaniem materiałów dla uczestników konkursu w klasach IV–VI. 
W szkołach odbyły się eliminacje do drużyn. W tym samym czasie trwał już 
gminny konkurs plastyczny. Jego rozstrzygnięcie było bardzo uroczyste. 
Maluchy z klas I–III wykonały ciekawe prace, które stanowiły wspaniałą de-
korację dla konkursu wiedzy. Podczas rozdania nagród zostało wystawione 
przedstawienie. Kilka dni później odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Ja-
nuszu Korczaku. Stawiły się wszystkie szkoły. Nad całością czuwało jury. 
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Poczęstunek przygotowali 

Zbigniew Łukaszewski 
Goleniowski Dom Kultury

Co się robi w bibliotece

Malujemy jaja i bombki, śpiewamy, wygłupiamy się. Jesteśmy nie tylko 
bibliotekarzami, ale przede wszystkim mieszkańcami naszej gminy.

Pewnego słonecznego dnia w bibliotece w zachodniopomorskiem, 
niedaleko krajowej szóstki, podczas roboczych spotkań ktoś powiedział 
o Korczaku. Korczak, dobrze. Ale jak? Kiedy? I z kim? Tak pytano. 

A Agnieszka Hryniewicz z biblioteki publicznej zaraz zabrała się 
do pracy. 

1.
Biesiekierz jest znany z największego na świecie Pomnika Ziemniaka.  
Pomnikowy ziemniak ma około 9 metrów i powstawał przez rok. Cała gmi-
na Biesiekierz jest rolnicza, dlatego postanowiono upamiętnić ziemniaka 
pomnikiem – odsłonięcie odbyło się latem 1983 roku. 

Bibliotekarki z Biesiekierza zawsze mówią, że biblioteka nie jest 
tylko miejscem pracy, ale czymś o wiele ważniejszym, stanowi istotną część 
życia. – Chcemy, aby była ona postrzegana jako miejsce dla każdego, ważne, 
potrzebne, przyjazne i lubiane – opowiadają.

Biblioteka w Biesiekierzu jest placówką wiejską. Posiada 2 filie oraz 
8 punktów bibliotecznych. W gminie nie ma ośrodka kultury, więc to bi-
bliotekarki po części wypełniają jego zadania. W tak małych środowiskach 
naturalną rzeczą jest, że się wszyscy znają. To w znacznym stopniu ułatwia 
pracę. Wiedzą dokładnie, do kogo zadzwonić, komu zaproponować współ-
pracę, współorganizację imprez i spotkań. Zdają sobie sprawę, że bez tego 
niewiele można zdziałać. Trudno jest znaleźć odbiorców wydarzeń, uczest-
ników konkursów. Ale bibliotekarki z Biesiekierza uważają, że żaden czło-
wiek nie jest samotną wyspą: każdy stanowi ułamek kontynentu, część lądu.

 Agnieszka Hryniewicz z biblioteki mówi: – Aby dobrze wypełniać 
swoje zadania, należy nawiązać współpracę z najróżniejszymi ludźmi i in-
stytucjami. Zasadę tę stosujemy w codziennym życiu biblioteki.

To wszystko potwierdziło się podczas realizacji konkursu o Januszu 
Korczaku.
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i instytucji. My również jako bibliotekarki angażujemy się w wiele przedsię-
wzięć. Jesteśmy zapraszane do współpracy i proszone o pomoc. Zaczynamy 
tworzyć silną, pełną pomysłów i inicjatyw grupę. Coraz więcej osób chce 
być częścią wydarzeń i czuć się potrzebnym.

– Dla nas każdy, bez względu na swój wiek, wykształcenie i pozy-
cję społeczną, znajdzie coś dla siebie. Największymi komplementami, jakie 
usłyszałyśmy, były słowa: „U was jak w Empiku, ale macie nowości! A i ka-
napy wygodniejsze”. Albo: „Nasza biblia jest zajefajna”.

Kontakt:
Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz 
76-039 Biesiekierz 13
tel.: +48 943 180 189 
e-mail: bpg.biesiekierz@op.pl
www.biblioteka-biesiekierz.pl

Okiem animatora regionalnego cal:

W Biesiekierzu dominującym filarem rozwoju społeczności lokalnej  
jest współpraca między podmiotami i instytucjami. Towarzyszą temu 
działania oparte na relacjach osób, które darzą się zaufaniem. Jedną 
z liderek w społeczności jest dyrektorka biblioteki Agnieszka Hryniewicz, 
która inicjuje działania. 

Gdy obserwuje się mieszkańców Biesiekierza, można stwierdzić, że jest 
to społeczność twórcza. W trakcie spotkań w bibliotece, kiedy omawiane 
są kolejne działania, wykorzystywana jest „burza mózgów”, dzięki 
której istnieje silne poczucie podmiotowości u pracowników i przyjaciół 
biblioteki. Biblioteka stwarza równy dostęp do dóbr kultury. Mieszkańcy 
małej społeczności znają się dobrze i potrafią poruszać się wśród instytucji 
i osób. Aktywność biblioteki stwarza przestrzeń bezpieczną, do której 
mieszkańcy mogą zawsze się udać w sytuacji bezradności i wątpliwości, 
gdzie zawsze otrzymają wsparcie i poradę. Taka działalność przyczynia się 
do zwiększonego poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców. 

Wśród wartości budujących fundament społeczności Biesiekierza 
w równym stopniu wyróżnić można sprawiedliwość i równość  

przyjaciele biblioteki. A po zakończeniu padły pytania: co robimy dalej? 
W czym jeszcze pomóc? 

3.
Zygmunt Królak z Biesiekierza tak mówi do bibliotekarek: – Nie ma impre-
zy, która by wam nie wyszła. Z wami to zawsze i wszędzie. 

To od niego, lokalnego poety, zaczęły się „Wieczory malowane pio-
senką i wierszem”.

Bibliotekarki opisują: – Nasz poeta zaprosił zaprzyjaźnioną piosen-
karkę oraz kabareciarza. Sąsiedzi ze Środowiskowego Domu Samopomocy 
wystawili swoje prace. Upiekłyśmy ciasta. Zaprosiliśmy również zespól lu-
dowy Polna Grusza. A i my również postanowiłyśmy pokazać czytelnikom, 
na co nas stać, i założyłyśmy kabaret biblioteczny BiblioStars. Nasz debiut 
okazał się sukcesem. A „Malowane wieczory” stały się stałym elementem 
i przyciągają bardzo wielu odbiorców. Okazało się, że nasz kabaret jest tak 
popularny, że bez niego nie odbywa się w gminie żadna większa impreza. 
Gdy spotykają nas na ulicy czytelnicy, pytają: kiedy kolejne występy? 

Mówią też: – Jak powiedziałam znajomej, co się dzieje w naszej 
bibliotece, to nie mogła uwierzyć.

Podczas jednego ze spotkań: – Jesteśmy nie tylko bibliotekarzami, 
ale przede wszystkim mieszkańcami naszej gminy. Doskonale zdajemy więc 
sobie sprawę, jak trudny jest dostęp do kultury w małych miejscowościach. 
To właśnie dlatego tak ważną rolę odgrywają dla mieszkańców naszego 
terenu organizowane przez nas spotkania ze znanymi. Po każdym takim 
spotkaniu jest czas na kawę, ciasto i ploteczki. Ktoś upiecze ciasto, ktoś 
przyniesie kwiaty lub wykona dekorację.

– Opisane działania stanowią tylko część naszej pracy. Jesteśmy 
ogromnie szczęśliwe, że przyczyniamy się do rozwoju kultury w naszej gmi-
nie. Czujemy się częścią zespołu, który chce, aby nasza mała ojczyzna była 
dla jej mieszkańców miejscem przyjaznym, aktywnym i atrakcyjnym – mówi 
Agnieszka Hryniewicz z biblioteki.

Konkursy, spotkania, wycieczki, wieczory malowane, kursy kompu-
terowe, śniadaniowe czytanie.

Są szczęśliwe, gdy słyszą: – Masz problem, idź do dziewczyn z bi-
blioteki, one pomogą. Albo: – Jak dobrze, że jesteście.

– U nas znajdzie się wszystko: wygodna kanapa, filiżanka kawy, 
chustka na otarcie łez i cukierek na stłuczone kolano. Naszym zdaniem to 
właśnie codzienna mozolna praca sprawia, że jesteśmy potrzebne, docenia-
ne – tłumaczą. – W wydarzenia zaczyna się angażować coraz więcej ludzi 

Biesiekierz
Województwo zachodniopomorskie 
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Jarosław Kuba 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów ˮBAŁTˮ

Junior nie ma kompleksów

To najmłodsze pokolenie społeczności, która odmieniła oblicze Bałtowa – 
niewielkiej miejscowości, o której dziś mówi cała Polska.  

Nadzieja Bałtowa
Pomysł, by przy Stowarzyszeniu „Bałt”, które od kilku lat odmieniało już  
oblicze Bałtowa, stworzyć grupę młodzieży, narodził się na początku 2005 ro- 
ku. We wrześniu dzięki dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Junior 
Bałt” dołączył do grona Klub Netów Polski, Czech i Niemiec, z którymi zre-
alizował projekt międzynarodowy „3 kraje 3 rzeki”. Finał przedsięwzięcia 
odbył się w Bałtowie w czerwcu 2006 roku. W rocznicę działalności „Junior 
Bałt” otrzymał własne pomieszczenie w wyremontowanej części dawnego 
Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie ma swoją siedzibę do dziś.

Idei stworzenia grupy młodzieżowej towarzyszyło przekonanie, że 
w zmianach, które objęły Bałtów, powinno uczestniczyć najmłodsze po-
kolenie, dla którego była to szansa na aktywizację i otwarcie się na świat.  
10 lat temu nikt o Bałtowie nie słyszał, a okolica uchodziła za zacofaną 
prowincję. W podobnym przeświadczeniu wychowywała się młodzież, tę-
sknym okiem wypatrując możliwości wyrwania się do większych ośrodków.  
– Ci, którzy zaczynali w „Junior Bałcie”, dziś już studiują, ale, co ważne, wy-
jechali stąd ukształtowani, świadomi swoich możliwości, bez kompleksów, 
z przeświadczeniem, że potrafią wiele zdziałać. Wierzę, że wrócą z wiedzą 
i nowymi pomysłami, by dalej rozwijać naszą małą ojczyznę – mówi radny 
Jerzy Gierczak, a zarazem jeden z inicjatorów i założycieli Stowarzyszenia 
„Bałt”, który od początku wspierał działania „Junior Bałta”. 

Szacunek dla regionu
„Junior Bałta” tworzą młodzi ludzie uczęszczający do bałtowskich szkół: 
gimnazjum i technikum rolniczego. Mając zaplecze organizacyjne i lokalowe 
przy Stowarzyszeniu „Bałt”, stanowią aktywne środowisko, które daje lokal-
nej społeczności przykład zaangażowania w niemal każdą sferę życia gminy. 
Działają konsekwentnie, od rzucania nowych pomysłów po ich realizację. 

szans, szacunek oraz godność. Trzeba podkreślić w tym kontekście  
rolę biblioteki tworzącej otwartą przestrzeń dla inicjatyw i grup 
mogących realizować swoje pasje. Realizacja wieczorów malowanych 
piosenką i wierszem, spotkań z kulturą, warsztatów malowania 
pisanek i bombek, konkursów na najsmaczniejsze ciasto, pięknego 
czytania, działań edukacyjnych, np. ukazujących historię pisma, 
świadczą o bogactwie Biesiekierza. Zauważonym również przez 
Instytut Książki i „Rzeczpospolitą”, które w 2011 roku w Rankingu 
Bibliotek na 16. miejscu w Polsce umieściły Biesiekierz. W roku 2011 
bibliotekarki uzyskały tytuł Najlepszej Biblioteki w województwie 
zachodniopomorskim.

Cechą bibliotekarek z Biesiekierza jest ich otwartość na nowe idee 
i staranność wykonania zaplanowanych działań. Podkreślały  
wielokrotnie, że zależy im na dobrze funkcjonującym lokalnym 
partnerstwie i wszystkich współorganizatorach. Partnerstwie opartym  
na równości podmiotów.

24Co się robi w bibliotece
Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz 
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Edukacyjnego Programu Równać Szanse, które odbyło się w Kielcach. Pod ha- 
słem przewodnim „Jutro My” prowadzi dyskusję o przyszłości swego poko-
lenia. By lepiej przygotować się do spotkania z wielkim światem, aktywni 
juniorzy systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach dosko-
nalących komunikację międzyludzką czy opanowanie i koncentrację. – To 
wszystko są elementy, które złożą się na ich pewność siebie, a to bardzo 
ważne w kontaktach i podejściu do własnej kariery – podkreśla Edyta Le-
nart, która zabiera młodzież na Kongres Obywatelski i do Sejmu. 

Kontakt:
Klub Net „Junior Bałt”
27-423 Bałtów 55
Edyta Lenart 
tel.: 512391908
e-mail: baltowianka@wp.pl
www.juniorbalt.net 

Okiem animatora regionalnego cal:

„Junior Bałt” zaangażowany jest aktywnie w tworzenie nowego  
produktu turystycznego Bałtowa, uczestnicząc między innymi  
w projekcie „Bałtów – polską stolicą questingu”, którego celem  
jest promocja questingu, czyli turystyki z zagadkami. Zaproponowane 
przez młodzież poszczególne wycieczki, które powstały wokół bałtowskich 
gospodarstw agroturystycznych, złożyły się na ciekawą ofertę aktywnego 
wypoczynku. Na taką skalę nikt jeszcze w naszym kraju tego nie 
robił. Urozmaicony teren znakomicie nadaje się do tworzenia ścieżek 
tematycznych wokół tropów dinozaurów, jaskiń, ciekawej roślinności, 
układu wodnego czy zabytków. Z amerykańskich doświadczeń wynika,  
że questing jest znakomitą formą edukacji i promocji regionu, a mnie  
to wszystko cieszy tym bardziej, że w projekcie uczestniczy młodzież,  
dla której jest to szkoła życia.

– Wspaniała młodzież, która potrafi poświęcić swój czas dla innych, 
zachęcić do współpracy i samodzielnie cierpliwie pracować – mówi opie-
kunka grupy Edyta Lenart.

„Junior Bałt” zrealizował wiele przedsięwzięć służących rozwojowi 
i kształtowaniu młodych osobowości. W ramach programu ,,Make a con-
nection”, który nosił tytuł ,,Moje Ja” uczestniczył w wyjeździe do teatru na 
musical ,,Koty” oraz warsztatach teatralnych. Aktorskie umiejętności po-
mogły już w zorganizowaniu wielu imprez okolicznościowych dla lokalnej 
społeczności (Dzień Kobiet, Dzień Matki, barbórka, walentynki, Szansa na 
sukces, Noc Duchów) oraz przygotowaniu oferty wypoczynku i spędzania 
wolnego czasu dla jeszcze młodszych pokoleń (półkolonie, biwaki, noce 
filmowe, zajęcia podczas ferii zimowych). Od lat młodzież „Junior Bałta” 
gra w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, osobiście odwiedzając Jurka 
Owsiaka w Warszawie.

Ważną częścią zaangażowania młodzieży z „Junior Bałta” jest dba-
łość o lokalną tradycję i dziedzictwo kulturowe. W ramach projektu „Wieś 
na Sześć” młodzi ludzie uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach z artysta-
mi ludowymi i osobami starszymi, nawiązując dialog międzypokoleniowy 
i wzbogacając wiedzę o przeszłości regionu. 

Aktywna młodzież z „Junior Bałta” bierze również udział w przed-
sięwzięciach o szerszym zasięgu, miedzy innymi w organizacji Forum 

Bałtów
Województwo świętokrzyskie
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26Oleśno
Województwo warmińsko-mazurskie26

Wespół w zespół
Od razu przystąpili do poprawy estetyki wsi oraz stworzenia miejsca do in-
tegracji mieszkańców – przy stawie i przylegającym doń parku. Nie była to 
jednorazowa inicjatywa, która zakończyłaby się jednego dnia. Mieszkańcy 
spotykali się kilkukrotnie, zaopatrzeni w różnego rodzaju sprzęty ogrodni-
cze, zgrabiali rzęsę ze stawu, oczyszczali płot z wrośniętych gałęzi drzew 
i krzewów. W pracach aktywne były także dzieci. We wszystkich etapach 
akcji widoczne były pomysłowość i kreatywność zaangażowanych osób, 
czego dowodem stały się stoły i siedziska zrobione z pni ściętych drzew. 
Inicjatorom akcji serce rosło na widok postępujących prac i zaangażowania 
wielu osób. Uwierzyli, że to, co chwilę wcześniej stanowiło zbiór pomysłów 
na wspólne zadania, jest realne. Główna animatorka Marlena wspomina, jak 
mieszkańcy dzwonili do niej niemal każdego dnia, pytając, czy nie można 
by dziś zrobić spotkania i wykonać kolejnych prac. – Widać było, że uwie-
rzyli, że warto zmienić otaczającą nas przestrzeń, stworzyć piękne miej-
sce, w którym wszyscy moglibyśmy się spotykać podczas ważnych wyda- 
rzeń w naszej małej ojczyźnie – mówi Marlena. Oficjalną premierę wspólnie 
uporządkowane miejsce miało po miesiącu, podczas obchodów Dnia Dziecka 
oraz podczas nocy świętojańskiej, która pozwoliła mieszkańcom wzmocnić 
relacje i więzi oraz powrócić do tego zapomnianego nieco święta. Puszczano 
wianki, a płonące lampiony unosiły się nad stawem w blasku księżyca. 

Potem były kolejne spotkania, wydarzenia integrujące lokalną spo-
łeczność. Entuzjazm udzielał się wszystkim. Każdy pomagał, jak potrafił. 
Wszystko uzupełniała Marlena, skromna, z nieustającym uśmiechem na twa-
rzy. To dzięki jej staraniom udało się pozyskać fundusze na budowę wiaty 
nad stawem czy rewitalizację terenu wokół zabytkowej kapliczki.

Stodolarnia
Jesień 2011 roku. Pogoda była coraz mniej łaskawa, mieszkańcy przenieśli 
swoje spotkania do świetlicy wiejskiej. Pojawiało się na nich coraz więcej 
osób. Frekwencja podczas dotychczasowych wydarzeń i plany kolejnych 
inicjatyw skłoniły mieszkańców do znalezienia większej przestrzeni. Wybór 
padł na wielką stodołę, która należy do Marleny i jej męża. Budynek nie 
pełnił już funkcji pomieszczenia gospodarczego, więc postanowili tchnąć 
w niego nowe życie, nadając mu klimatyczną nazwę Stodolarni. W momen-
cie gdy przekraczamy próg Stodolarni, wchodzimy do krainy artystycznej, 
która zawdzięcza swój klimat starym meblom, zdjęciom, obrazom, sprzę-
towi wykorzystywanemu przez naszych dziadków w kuchni i domu. Mimo 

Maciej Bielawski 
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych eswip

Stodoła artystyczna

Do Marleny dzwonili niemal każdego dnia. Pytali: czy nie można by i dziś 
wykonać kolejnej pracy? – Uwierzyli, że warto stworzyć piękne miejsce –  

mówi Marlena.
Wszystko zaczyna się od przemiany mentalności. To ważne, bo naj-

pierw trzeba uwierzyć, że jakakolwiek zmiana zależna jest od samych ludzi. 
Kiedy już dojrzeje myśl, że życie nie musi składać się tylko z codziennych 
obowiązków, rodzi się pomysł, który początkowo wdrażany jest przez nie-
wielką liczbę osób. Z czasem pomysł urasta do rangi projektu. Tak też było 
w przypadku Oleśna.

Ale nic by się nie zaczęło bez osoby lokalnej animatorki Marleny 
Szwemińskiej, która postanowiła osiedlić się w tej miejscowości kilka lat 
temu. Na co dzień konsultantka ds. pedagogiki specjalnej i integracji, eks-
pertka od edukacji osób niepełnosprawnych, instruktorka licznych warsz-
tatów, m.in. podczas Międzynarodowych Spotkań Artystycznych organizo-
wanych cyklicznie w Elblągu. Jej entuzjazm i ciągła potrzeba zmieniania 
świata, który wokół niej się znajduje, odcisnęły szybko swe piętno na miesz-
kańcach Oleśna. Po przeprowadzce zastała nieco uśpioną społeczność, acz-
kolwiek z dużym potencjałem. Poznawała ją z tygodnia na tydzień, spoty-
kając na swej drodze życzliwych ludzi, którzy deklarowali chęć i gotowość 
do współpracy, wskazując wiele pomysłów na inicjatywy lokalne. 

Oleśno to mała wieś licząca 270 mieszkańców, leżąca na obszarze 
Żuław Wiślanych, na skraju województwa warmińsko-mazurskiego. Do nie-
dawna cicha, spokojna, jak wiele innych w okolicy. Zwrot nastąpił niespeł-
na 2 lata temu, kiedy mieszkańcy stworzyli stowarzyszenie, które wytycza 
teraz nowe kierunki i kreuje pomysły na rozwój małej ojczyzny. Jak sami 
mówią: – Siła i potencjał jest w nas, trzeba ją tylko uwolnić i dać ludziom 
przestrzeń do działania.

Kiedy zobaczyli, że jest ich ponad 20 osobób, podjęli decyzję o zało-
żeniu stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane w kwietniu 2011 roku. 
Od tego momentu sprawy nabrały przyspieszenia.
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Stodoła artystyczna
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”

ale również chętnie przyglądała się im, a z czasem zaczęła w nich uczestni-
czyć miejscowa młodzież. Poza teatrem zdobywano umiejętności w zakresie 
białego śpiewu, animacji poklatkowej, arteterapii. Podsumowaniem warsz-
tatów był spektakl teatralny o znamiennym tytule Tętnica przygotowany 
przez uczestników.

– To dopiero jest początek – powiedziała Marlena Szwemińska, 
odbierając główną nagrodę z rąk starosty elbląskiego w konkursie „Wieś 
z inicjatywą”. – Mamy wiele pomysłów, które chcemy zrealizować, łącznie 
z wybudowaniem nowej świetlicy czy też powołaniem przedsiębiorstwa 
społecznego, które stworzy miejsca pracy dla bezrobotnych mieszkańców. 

Mieszkańcy Oleśna to społeczność ucząca się, chętnie biorąca udział 
w spotkaniach, warsztatach, seminariach. Podobnie jest z członkami sto-
warzyszenia, którzy uczestniczą w szkoleniach, wydarzeniach regional-
nych, zdobywając wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwoju organizacji, 
jak również czerpiąc inspirację do działania z doświadczeń innych grup 
i miejscowości. 

„Oleśno – wieś z pomysłem” to prosta idea na to, by życie nie było 
zwykłą codziennością. Mieszkańcy rozwijają się w oparciu o aktywność lu-
dzi i miejsce, które wcześniej wspólnie stworzyli – teren wokół stawu i par-
ku oraz Stodolarnię. Chcą, aby ich miejscowość tętniła życiem, aby każdy 
znalazł w niej coś dla siebie.

Kontakt:
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”
Oleśno 14 
82-335 Gronowo Elbląskie
tel.: 509 701 733
e-mail: mar41@wp.pl 

Okiem animatora regionalnego cal:

Mała ojczyzna to konkretne miejsce (np. świetlica), przestrzeń relacji 
między ludźmi, emocjonalnych więzi z tradycją, kulturą, historią.  
To poczucie odpowiedzialności za obszar wraz z towarzyszącymi  
mu odniesieniami ludzkimi: postawami społecznymi wobec niego, 
określonym sposobem widzenia i wartościowania rzeczywistości.
W ramach danej społeczności mamy różnego typu zasoby ludzkie, 

że sprzętu i rekwizytów jest dużo, wszystko tworzy ład, jest spójne, ma 
wyjątkowy charakter. Jak wspomina Marlena w jednej z rozmów, pomysł 
na takie zagospodarowanie starej stodoły pojawił się w jej głowie podczas 
akcji, która polegała na zebraniu starych fotografii wśród mieszkańców. 
Towarzyszyły temu liczne spotkania, które przywoływały stare opowieści, 
wspomnienia o ludziach, rzeczach, widokach widniejących na fotografiach.

 – Wspólnie uznaliśmy, że chcemy te zdjęcia ocalić od zapomnienia. 
Postanowiliśmy zgromadzić jest w stodole, tak samo jak inne przedmioty, 
sprzęty wykorzystywane przez nas i naszych przodków. Chcieliśmy stworzyć 
przestrzeń, która oddawałaby historię naszej miejscowości, w której wszy-
scy byśmy dobrze się czuli, która pozwoliłaby nam na realizację naszych 
artystycznych pomysłów. 

Stodolarnia odkryła swoją nową funkcję – zaczęła gościć mieszkań-
ców, gości, grupy i zespoły artystyczne. Zaczęła tętnić życiem. I to dosłow-
nie, czego dowodem były kilkudniowe warsztaty teatralne zorganizowane 
we współpracy z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” z Elbląga. 
W warsztatach brali udział członkowie grupy teatralnej ze „Światowida”, 

26Oleśno
Województwo warmińsko-mazurskie26
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Anna Wieczorek 
Stowarzyszenie „Partnerstwo Lokalne w Śmiglu”

Bitwa o sztandar 

Pośród mieszkańców Roszek i Orpiszewa istniała wzajemna antypatia, 
której przyczyn większość nie potrafiła określić. Do czasu aż pojawił się 

historyk.

Legenda
Przypowieść głosi, że chłopi z Roszek i Orpiszewa założyli Bractwo Kurko-
we. Ufundowano sztandar. Nadszedł ważny moment poświęcenia go w je-
dynym w okolicy kościele w Jankowie Zaleśnym, potem złożony został 
w Roszkach. Bracia Kurkowi z Orpiszewa zaczęli jednak rościć sobie prawo 
do przechowywania sztandaru w Orpiszewie. Bo sztandar był wspólny. Wte-
dy spora grupa orpiszewian udała się do oddalonych o 4 kilometry Roszek 
w celu odebrania sztandaru. Zaczęła się bitka.

Roszki i Orpiszew
Wsie Roszki i Orpiszew leżą w gminie Krotoszyn. Każda liczy około 600 
mieszkańców. Nazwa Roszki pochodzi, jak mówi legenda, od rożków (na-
rożników) wykarczowanej w puszczy polany. W nich ustawiono strzelców do 
obrony mieszkańców przed dzikim zwierzem. Nazwa – to bardziej prawdopo-
dobna wersja – może pochodzić też od znajdującej się tam kaplicy św. Rocha.

O Orpiszewie pierwsze źródła pisane wspominają w 1279 roku. 
Nazwę zawdzięcza zamieszkującym go kmieciom Rpiszom – początkowo 
nazwa pisana była bez litery „O”.

Bitwa o sztandar między Roszkami i Orpiszewem miała miejsce 
w międzywojniu.

W niektórych domach jeszcze się o niej pamięta, w innych już nie. 
Przekazywana kolejnym pokoleniom traktowana była bardziej jako legen-
da niż fakt. Jednak pośród mieszkańców wsi istniała wzajemna antypatia, 
której przyczyn sami nie potrafili określić.

Do czasu gdy pewien zapalony historyk ziemi krotoszyńskiej w zaso-
bach uniwersytetu poznańskiego natrafił na zapiski o owej bitwie.

materialne, kulturowe, ale to, w jaki sposób zostaną wydobyte, zależy 
od lokalnej inicjatywy i kreatywności. Potrzebny jest jednak przełącznik 
w postaci animatora, lokalnej organizacji pozarządowej, aby ludzie 
mogli się stać inicjatorami zmiany w swojej społeczności, budowali 
tożsamość miejsca, by mogło się stać przestrzenią wspierającą aktywności 
mieszkańców, wyzwalającą potencjał w nich tkwiący, wykorzystujący  
ich umiejętności, wiedzę i doświadczenie. 

Oleśno poszło właśnie tą drogą, mieszkańcy wspólnie stworzyli miejsca – 
teren wokół stawu oraz Stodolarnię, które są im bliskie, bo razem  
je porządkowali, urządzali, dekorowali. To miejsca, w których chętnie  
się spotykają, prowadzą działania stanowiące przestrzeń do rozwoju  
ich aktywności. Jednocześnie przez wspólną pracę poznawali się, 
integrowali, udowadniali, że mogą na siebie liczyć w wielu sytuacjach. 
Odkrywali wspólne pasje, zainteresowania, które przekształcały 
się w zwyczaje, rytuały towarzyszące poszczególnych spotkaniom 
i wydarzeniom. Ponadto dynamika prowadzonych działań jest 
zdumiewająca, osiągnięcia organizacji z nieco ponad 1,5-rocznym stażem 
nie powstydziłyby się organizacje działające od kilku lat. Członkowie 
stowarzyszenia widzą i doceniają wartość płynącą ze współpracy  
z innymi grupami. Mają świadomość już przebytej drogi, 
ale jednocześnie dostrzegają, jak wiele jeszcze przed nimi,  
co muszą poprawić i udoskonalić, aby możliwa była realizacja  
wszystkich pomysłów. Dlatego chętnie korzystają z każdej nadarzającej  
się sytuacji edukacyjnej, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach, 
wizytach studyjnych czy też wydarzeniach takich jak Forum Inicjatyw 
Lokalnych Warmii i Mazur. Ważne, że dostrzegają różne potrzeby 
członków swojej społeczności. Ważna jest dla nich nie tylko integracja 
i aktywność. Myślą również o tym, aby stworzyć miejsca pracy dla osób, 
które chcą pracować i mają potencjał do pracy, poprawiają estetykę 
swojej miejscowości, aby stała się atrakcyjna dla turystów. Podążają 
w kierunku miejscowości tematycznej, która to idea zakorzeniła się 
w okolicach Elbląga i staje się sposobem na lokalną aktywność i pracę. 
Wierzę, że Oleśno niedługo stanie się rozpoznawalne w regionie i będzie 
stanowiło drogowskaz dla innych społeczności do odkrywania siły 
i potencjału, które drzemią w ludziach. 

Stodoła artystyczna
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem” 2726
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2727Bitwa o sztandar
Krotoszyński Ośrodek Kultury

Krotoszyn
Województwo wielkopolskie

podpisanie przez sołtysów, jako demokratycznie wybranych przedstawicieli 
obu wsi, paktu o nieagresji i wszelkiej przyjaźni. 

Na pamiątkę obchodów panie z koła gospodyń w Roszkach napisały 
pieśń: „Bo Roszki i Orpiszew z gościnności słynie ˦ Niechaj przyjaźń sąsiedz-
ka nie zaginie”.

Kontakt:
Krotoszyński Ośrodek Kultury 
ul. 56 Pułku Piechoty 18 
63-700 Krotoszyn
tel.: 627 252 017
e-mail: wojtek@kok.krotoszyn.pl
www.kok.krotoszyn.pl

Okiem animatora regionalnego cal:

Podstawowym filarem, na którym wspiera się społeczność,  
jest wspólne działanie.

Motorem napędowym wspólnego działania są z kolei reprezentanci 
organizacji pozarządowych i pracownicy ośrodka kultury, którzy 
przy wykorzystaniu wspólnych zasobów organizują się wokół tematu. 
Tematyka podejmowanych działań i inicjatyw wyłania się z obserwacji 
otoczenia, w wyniku spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami 
lokalnych organizacji. Ośrodek musi kłaść silny nacisk na promocję 
działań w środowisku gminy. Dzięki temu konsekwentnie buduje swoją 
markę przejawiającą się w rosnącym zaufaniu społecznym. Organizacje 
traktowane są jako partnerzy w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. 
Takie podejście ośrodków kultury sprawia, że są one postrzegane jako 
ważne elementy życia społeczności lokalnej.

Podczas jednego z towarzyskich spotkań przy herbacie opowiedział 
o swym bibliotecznym odkryciu dyrektorowi Krotoszyńskiego Ośrodka 
Kultury. Dyrektor zafascynowany opowieścią postanowił doprowadzić do 
pojednania sąsiadujących wsi.

Pojednanie
W organizację dzięki Krotoszyńskiemu Ośrodkowi Kultury włączono 

wszystkie możliwe podmioty. W Krotoszynie wdrażany jest obecnie program 
wprowadzania strategii marki miasta i gminy, którego głównym filarem jest 
zrównoważone sąsiedztwo. Motorem napędowym zmian wprowadzanych 
w życiu społeczno-kulturalnym Krotoszyna i okolic jest Wojciech Szunie-
wicz, niepoprawny pasjonat animacyjnej metody działań. W dzisiejszych 
czasach sporo mówi się o kultywowaniu tradycji, jednak związany z nią 
patriotyzm coraz częściej traktowany jest jako coś niekoniecznie potrzebne-
go, kojarzonego raczej z nudnymi apelami w szkołach. W Krotoszynie jed-
nak społeczność oswajana jest z patriotyzmem w lekki i przyjemny sposób: 
święto flagi, pokaz walk rycerskich, multimedialna historia miasta. Na takie 
wydarzenia dzieci niezbyt chętnie przychodzą, jednak aby je jakoś zachęcić, 
oprócz rozdawania flag postanowiono rozdać dzieciom trąbki kibica. To, 
co z nazwy bywa nudne, przedstawione w odpowiedniej formie może stać 
się atrakcyjne.

Tak powoli doszło do pierwszego spotkania z przedstawicielami 
zwaśnionych ongiś wsi.

Spotkali się wszyscy ważni miejscowości: reprezentujący organizacje 
i instytucje działające na terenach obu wsi. Dla animatora kultury, który 
kieruje się chęcią wprowadzania zmiany, był to idealny temat. W spotkaniu 
uczestniczyli dyrektorzy szkół, sołtysi, przedstawicielki kół gospodyń wiej-
skich, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, Bractwa Kurkowego 
oraz lokalni radni. Chodziło o podpisanie paktu o nieagresji i przyjaźni po-
między Roszkami i Orpiszewem. Zorganizowano uroczyste obchody bitwy. 
Tym razem zamiast bitki była jednak dobra zabawa: przedstawianie historii 
i kultury obu wsi, potraw regionalnych, tradycji, wystawy starych fotografii 
ukazujących obie wsie, które do dzisiaj wiszą w holach świetlic wiejskich, 
a także spektakl teatralny. Każda ze szkół przygotowała prezentacje multi-
medialne o historii miejscowości. Odbyły się występy Wiejskiego Kabaretu 
oraz zespołu tańca ludowego. Zorganizowano też mecz przyjaźni w piłkę 
nożną pomiędzy wsiami oraz rolnicze konkurencje sprawnościowe. Brac-
two Kurkowe zorganizowało strzelanie do pamiątkowej tarczy. Punktem 
kulminacyjnym było odsłonięcie pamiątkowych tablic bitwy o sztandar oraz 
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2828 Gdańsk
Województwo pomorskie

Osób z Upośledzeniem Umysłowym, założycielka Lokalnej Grupy Działania 
„Przymorze”.

Mieszkanka Przymorza dodaje: – Chciałabym pójść na sztukę te-
atralną, ale niekoniecznie do Gdańska Głównego. Chciałabym znaleźć się 
na koncercie, ale nie jechać na niego gdzieś strasznie daleko. Marzy mi się, 
że po prostu wychodzę z mieszkania i spotykam się z sąsiadami na kolejnej 
dzielnicowej imprezie. 

Na razie, jeśli coś się dzieje, to tworzą to zamknięte tylko na swoim 
podwórku instytucje.

– Chcę walczyć ze stereotypem, że Przymorze jest tylko noclegow-
nią, że jest to dzielnica starych ludzi. To jakiś absurd. Wielu mieszkańców, 
słysząc takie rewelacje o swoim otoczeniu, weszło w ramy takiego stereo-
typu. I faktycznie, mogą sądzić, że nie ma sensu niczego zmieniać, lepiej 
siedzieć i oglądać telewizję – komentuje Anna Jędrzejewska.

Podobnie mówią mieszkańcy, ale nie o gadanie tu chodzi. Nie, nie 
o gadanie tu chodzi. Anna Jędrzejewska nie tylko mówi, lecz także od kil-
kunastu miesięcy, wspólnie z innymi, działa. 

– Rzeczywiście Przymorze to specyficzna dzielnica, duże bloko-
wiska, bardzo biedna, jeżeli chodzi o sferę społeczną, działa tu mało or-
ganizacji pozarządowych. Ale od pewnego czasu tworzymy tutaj koalicję 
różnych podmiotów i próbujemy koordynować wspólnie nasze działania –  
zastrzega Milena Dominik-Krzaczkowska, przedstawicielka Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, a przy tym reprezentantka wspomnianej wcze-
śniej koalicji, Grupy Lokalnej Działania „Przymorze”. – Jesteśmy jednak 
na początku drogi 

Żeby chciało się chcieć
Początek drogi trwa od kilkunastu miesięcy. Anna Jędrzejewska 

opowiada, że zaczęło się od projektu Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych.  
Inspiracją była inna dzielnica Gdańska – Orunia. Biedna. Zapomniana przez 
urzędników część miasta wykazuje się niespotykaną aktywnością mieszkań-
ców i działających tam instytucji. 

Kluby seniora, kluby młodzieżowe i kluby dla dzieci, kółka aktyw-
ności różnej maści zapaleńców, prężnie działająca Rada Osiedla, szereg or-
ganizacji pozarządowych, szkół, kościołów współpracujących ze sobą na 
przykład przy organizacji lokalnego festynu, a nawet własna gazeta-portal, 
wszystko to funkcjonuje tutaj w najlepsze.

 – To był dla nas bardzo inspirujący przykład. Chcieliśmy coś takie-
go stworzyć właśnie na Przymorzu – tłumaczy Jędrzejewska.

Marianna Sitek Wróblewska  
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Nowa fala na Przymorzu

My tylko chcemy, żeby mieszkańcom chciało się chcieć – mówi Lokalna 
Grupa, która formuje się w dzielnicy Gdańska Przymorze.

Wyjęte z epoki
Przymorze się zmienia. W epoce Gierka powstawały tu znane na cały świat 
konstrukcje. Kiedyś miały świadczyć o potędze quasi-komunistycznego 
państwa, teraz wywołują co najwyżej uśmiech politowania. Ale któż tak 
naprawdę nie zna słynnych falowców? Najdłuższy z nich, długi na blisko 
900 metrów budynek przy jednej z ulic gdańskiego Przymorza, to praw-
dziwy rekordzista. No prawie, do pełni szczęścia brakuje mu nieco ponad  
100 metrów, wtedy byłby najdłuższym blokiem w Europie. 

Z tą rzeczywistością wyjętą z epoki Gierka sąsiaduje inna, z innego 
wymiaru, wolnorynkowa. Obok architekci planują nową budowlę, jak na 
polskie realia prawdziwy drapacz chmur. Ponad 200 metrów w stronę nieba 
może robić wrażenie. 

Więc Przymorze się zmienia.
Złośliwi dodają: stare klocki zastępowane są nowymi. A falowce jak 

były obskurne, tak są. 
Ich Przymorze jest ponure.
Optymistyczni wskazują na nowe markety, place zabaw, bloki, par-

ki. Bliskość do morza i znany na cały świat falowiec. Są zadowoleni: ich 
Przymorze to fajna dzielnica.

Ale jest jeszcze trzecia grupa. Na razie niezbyt liczna. Ani nie kryty-
kują, ani się nie zachwycają. Chcą zmieniać.

To nie noclegownia
Co jest, czego nie ma?

– Przymorze ma dobrą infrastrukturę. Od wielu lat mamy to, co 
wiele innych dzielnic Gdańska musi sobie wywalczyć: dobrą komunika-
cję, place zabaw, ławki. Ale jest coś, czego brakuje tej części Gdańska – 
mówi Anna Jędrzejewska, pracownik Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
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Bo tak: kilka osób na Przymorzu chciałoby zagrać w brydża, ale nie 

ma gdzie, ktoś inny dobrze gra na gitarze, chciałby zorganizować kame-
ralny koncert, ale nie wie, w jaki sposób ma o nim powiadomić mieszkań-
ców, jeszcze kolejny ma swoją amatorską trupę teatralną, o której mało kto 
jednak słyszał. W takich i dziesiątkach podobnych sytuacji Grupa Lokalna 
„Przymorze” ma służyć mieszkańcom. Nie ma za nich tworzyć aktywności, 
ma wspierać i informować.

Członkowie koalicji chcą dotrzeć do mieszkańców Przymorza na 
różne sposoby. Oczywiście poprzez internet (stronę tworzy mieszkaniec, 
który sam zgłosił się do grupy). A także słynną raczej z kampanii wybor-
czych (i to nie w Polsce) metodą door-to-door. Czyli chodzeniem od miesz-
kania do mieszkania i przekonywaniem wszystkich do włączenia się w całą 
akcję. – Nie ma innego sposobu. Musimy się właśnie w taki sposób przedsta-
wić mieszkańcom. Wielu z nich nie przyjdzie, ot tak, z siebie, muszą zostać 
do tego zachęceni – argumentuje Dominik-Krzaczkowska.

To dopiero początek drogi, ale już trochę udało się zrobić. Członko-
wie grupy organizują wspólnie lokalny festyn, który przyciąga setki osób. 
Pomagają im w tym również sponsorzy, wietrząc w tym doskonałą okazję 
do reklamy. 

Grupa przetarła już szlaki również w gdańskim Ratuszu. Udało im 
się przekonać rajców do zajęcia się ważnym dla wielu mieszkańców Przy-
morza problemem. Chodziło o wybudowanie specjalistycznych podjazdów 
dla niepełnosprawnych (ale też dla matek z dziećmi) na pobliską plażę.  
– Na posiedzeniu Rady Miasta przemawiałam jako reprezentant naszej gru-
py. Dostaliśmy zapewnienie, że jeszcze w tym roku te podjazdy powstaną.  
To nasz wielki sukces – opowiada Anna Jędrzejewska.

– Urzędnicy zobaczyli, że na Przymorzu, na którym przecież nie ma 
Rady Dzielnicy, jest reprezentacja mieszkańców, są partnerzy do rozmowy – 
dopowiada Dominik-Krzaczkowska.

Jak przekonują członkowie koalicji, chcą być właśnie taką reprezen-
tacją, która chce oczywiście współpracować z miastem. Ale kiedy wymaga 
tego dobro dzielnicy, grupa nie będzie bała się wejść w konflikt z urzędni-
kami. – Ja jestem przede wszystkim mieszkańcem Przymorza. Moją rolą jest 
i będzie zadbanie o tę dzielnicę. Nawet jeżeli będzie wymagało to trudnych 
rozmów z miastem – zapewnia Anna Jędrzejewska.

Są jednak dwie sprawy, które koalicjantom spędzają sen z powiek. –  
Boimy się, że będą blokować nas pieniądze. Że naszych pomysłów nie uda 
nam się spiąć w granty. A druga bariera to reakcja samych mieszkańców. 
Zawsze istnieje możliwość, że pomimo oferty, którą przedstawimy, ludzie 

– Do grupy „Przymorze” przyłączały się szkoły, organizacje poza-
rządowe, przedstawiciele gdańskiego mopr, policji i kościołów – przeko-
nuje Dominik-Krzaczkowska. – Wiedzieliśmy, że na Przymorzu nie brakuje 
aktywnych osób. – Nie ma też sensu, aby każdy z osobna robił to samo.  
Aby instytucje łapały za tego samego mieszkańca, nie wiedząc, co innego 
dzieje się w dzielnicy. W ten sposób do niczego się nie dojdzie – za-
stanawia się Marzena Wiercioch, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 76 
w Gdańsku. 

– Kiedy otrzymałam propozycję współpracy w grupie „Przymorze”, 
wiedziałam, że ta inicjatywa musi wypalić. Wcześniej byłam dyrektorką 
w Lipcach (inna część Gdańska) i byłam członkiem sil „Orunia”, które 
w znakomity sposób działało na rzecz dzielnicy. Czemu nie możemy zrobić 
czegoś podobnego na Przymorzu? – przekonuje Anna Łopińska, przedstawi-
cielka Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku. – Czasy się zmieniły, szkoły 
muszą, powiem brzydko, walczyć o uczniów. Rodzice chcą bardziej otwartej 
placówki. Musimy pokazać, że tak właśnie jest, że nie działamy od 8 do 15 
i później nic w naszych murach się nie dzieje. Lokalna Grupa „Przymorze” 
może nam w tym pomóc, będziemy pracować wspólnie, w ten sposób o na-
szych szkolnych działaniach dowie się znacznie więcej osób

Iwona Klejna, wicedyrektor zpkig nr 33 w Gdańsku: – Nasza szkoła 
ma zasoby, sale komputerowe, wielkie pomieszczenia. Ma też świetnych na-
uczycieli ze wspaniałymi pomysłami, którzy chcą działać również na rzecz 
lokalnej społeczności. Ale co z tego, jeżeli stale brakuje nam pieniędzy na 
ponadprogramowe aktywności. Grupa „Przymorze” to dobry pomysł, mo-
żemy pisać wnioski o dofinansowanie, możemy pozyskiwać kolejnych spon-
sorów i w ten sposób finansować nasze projekty. Bo chodzi o to, aby móc 
pokazać uczniom świat z innej perspektywy. My z klasami nie wyszliśmy 
do teatru od kilku lat, brakuje pieniędzy. Musimy sprawić, aby nastolatkom 
chciało się chcieć. Nie mogą tylko siedzieć przed komputerem lub snuć się 
bez celu po galeriach. Powinni mieć pasje, niech to będzie nawet zbieranie 
nakrętek, lepsze takie hobby niż żadne.

Przetarte szlaki
Grupę „Przymorze” tworzy obecnie 12 podmiotów, na razie najwięcej czasu 
spędza na szukaniu odpowiedzi na pytanie: w którym kierunku powinniśmy 
teraz iść? – Oczywiście w kierunku aktywizacji mieszkańców. Idealna sytu-
acja: my jako grupa dajemy pomieszczenia, ekspertów, pomagamy napisać 
projekt. Ale realizują go już sami mieszkańcy, bo to oni najlepiej wiedzą, co 
jest im potrzebne – mówi Jędrzejewska.

Nowa fala na Przymorzu
Lokalna Grupa Działania „Przymorze” 28Gdańsk

Województwo pomorskie



174

drzemiących w mieszkańcach. To w nich leży potencjał do zmiany.  
Jaka jest ta koalicja? Ucząca się. Otwarta, dostrzegająca realizowane 
w innych miejscach  sposoby i rozwiązania. Grupę „Przymorze” 
charakteryzuje wrażliwość społeczna na potrzeby innych. Sprawiedliwość 
i równość szans, jako wartość aktywnych społeczności, przyjmują 
tu konkretny wymiar. Montaż na pobliskiej plaży specjalistycznych 
pomostów ułatwiających ludziom poruszającym się na wózkach dotarcie 
na brzeg morza staje się przykładem kreowania świata, w którym 
nierówności społeczne są niwelowane. Gdzie równy dostęp jest 
gwarantem, a nie przywilejem.

powiedzą nam „nie”. Że nie chcą z niej korzystać, że chcą być zostawieni 
w spokoju. 

Kontakt:
Lokalna Grupa Działania „Przymorze”
ul. Jagiellońska 11 
80-371 Gdańsk
tel.: (58) 553 02 61, faks: 58 340 87 82 
Anna Jędrzejewska 
tel.: 513 052 084
e-mail: anna.jedrzejewska@psouu.gda.pl
http://psouu.gda.pl/osrodek/lokalna-grupa-dzialania-przymorze

Okiem animatora regionalnego cal:

Grupa „Przymorze” jest przykładem przekuwania na praktykę idei 
aktywności społecznej. Przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji 
i biznesu postanowili poprawić jakość życia. Co jest istotne dla przyjętego 
przez tę grupę sposobu myślenia i działania? Społecznicy na Przymorzu 
nie dzielą rzeczywistości na „my” – mieszkańcy i „oni” – władze 
samorządowe. Szukają takich dróg, które pozwolą płynnie współpracować 
z lokalnym samorządem. Jasno precyzują własną rolę jako działaczy oraz 
rzeczników spraw społeczności lokalnej. W działaniu grupy przejawia się 
troska o rzeczywiste zaangażowanie mieszkańców. Są gotowi do dzielenia 
się wspólnie posiadanymi zasobami, po to by mieszkańcy czerpali radość 
życia w miejscu, w którym na co dzień mieszkają. Dyskutują nad wspólną 
wizją oraz kierunkiem przyszłych działań. 

 Jest to czasochłonny proces uspójniania wyobrażeń, celów i sposobów 
działania. Czas wzajemnego poznawania partnerów, bez którego 
niemożliwe byłoby zbudowanie nowej tkanki. W procesie tym samo 
stawianie pytań i znajdowanie na nie odpowiedzi jest równie ważne, 
jak późniejsze działanie. Grupa „Przymorze” tworzy perspektywę 
zbudowania nowej przestrzeni ekspresji dla mieszkańców. Punktem 
wyjścia są tu rzeczywiste ich potrzeby. Powstaje precyzyjny plan dotarcia 
do mieszkańców. Największe wyzwanie, przed jakim stają członkowie 
grupy „Przymorze”, to właśnie odnalezienie i wykorzystanie zasobów  

28Nowa fala na Przymorzu
Lokalna Grupa Działania „Przymorze” 28Gdańsk
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